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1. Úvod 
 

Ředitelka Základní školy J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, 

příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 4 

a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o 

činnosti školy za období od 1.9. 2019 do 31.8. 2020. 

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy 

http://www.zschodov.cz a současně bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční 

zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě 

obvyklou může obdržet její kopii. 

 

2. Základní údaje o škole 
 

Název školy dle zřizovací listiny: Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 

738, okres Sokolov, příspěvková organizace 

Sídlo školy: Smetanova 738, 357 35 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 60610247 

IZO: 102416966 

Identifikátor právnické osoby: 600073131 

Zřizovatel: Město Chodov 

Ředitelka školy: Mgr. Iva Šípová 

Zástupce ředitele školy pro 1.st. Mgr. Iveta Obdržálková 

Zástupce ředitele školy pro 2.st. Mgr. Vladimír Šik 

Součásti školy  : IZO kapacita 

 Základní škola 102416966 600 žáků 

Školní družina 115800115 120 žáků 

Školní jídelna 102588422 900 strávníků 

Místo poskytovaného 

vzdělávání: 

Smetanova 738, 357 35 Chodov 

Provozní doba školy 

a součástí školy: 

Základní škola – 7:40 – 13:30, v době odpolední výuky do 

15:00 

Školní družina – 5:30 – 16:30 

Školní jídelna – 11:30 – 15:00 

Školská rada: za pedagogické pracovníky  - Mgr. Václav Vachrlon, Mgr. 

Jana Merunková, za zákonné zástupce – Petra 

Vachrlonová, Martina Homolková, za zřizovatele – Patrik 

Pizinger, Bc. Ladislav Zapf 

Sdružení rodičů – název, IČO: Sdružení rodičů ZŠ Smetanova 738 Chodov, z.s. 

49742175 

e-mail: Iva.Sipova@seznam.cz 

webová stránka školy: www.zschodov.cz 

sociální síť - facebook Používáme facebook 

 

   

file://///zsk.local/share/repdata/home/kancelare/sipova/výroční%20zprávy/výroční%20zprávy/LAW,54698,,561_2004 Sb./§%2010%20(20100312)T
file://///zsk.local/share/repdata/home/kancelare/sipova/výroční%20zprávy/výroční%20zprávy/LAW,50796,,15_2005 Sb./§%204%20(20090801)T
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3.  Stručná charakteristika školy 
 

Počty žáků uvedeny podle zahajujícího výkazu k 30.9. 

Počet tříd 1. stupeň ZŠ: 10 

Počet tříd 2. stupeň ZŠ: 10 

Počet tříd celkem: 20 

Počet žáků 1. stupeň 

ZŠ: 

259 

Počet žáků 2.  stupeň 

ZŠ: 

268 

Počet žáků celkem: 527 (dalších 8 žáků plní PŠD v zahraničí a 1 žák je vzděláván 

individuálně (§ 41 školského zákona) 

Průměrný počet žáků na 

1 třídu: 

26,4 

Počet žáků dojíždějících 

z jiných obcí*  

jednotlivě/ celkem: 

Tatrovice Smolné 

Pece 

Vintířov Božičany  Mírová 

5 1 36 10 12 

 Stružná Karlovy 

Vary 

Dolní Nivy Stará 

Chodovská 

Staré 

Sedlo 

 2 2 2 5 1 

 Nové 

Sedlo 

Nová 

Role 

Merklín Svatava Nejdek 

 8 6 1 1 2 

 Sokolov     

 1     

Počet učeben 

využívaných  

ke vzdělávání žáků 

školy: 

28 

Počet učeben 

využívaných  

ke vzdělávání  žáků jiných 

škol: 

2 (dramatický obor – ZUŠ, taneční sál – ZUŠ) 

Počet nevyužitých 

učeben:   

0 

 

  

4. Přehled  oborů vzdělávání  a další 
 

4.1. Škola vyučuje tyto obory, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení  

Kód oboru Název Délka vzdělávání Forma vzděl. 

79-01-C/001 Základní škola 9 let denní 

 

4.2.   Kroužky 

název počet skupin počet žáků 

Robotický kroužek 1 7 

Klubík 1 15 
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Fyzikální praktika 1 14 

ŠD – Tancování – to nás 

baví 

1 13 

ŠD – Stolní a společenské 

hry 

1 12 

 

5. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

5.1. Počet zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS = fyzický stav, SPS = skutečný přepočtený stav 

Pozn. Někteří učitelé i správní zaměstnanci započítáni fyzicky 2x, protože mají 2 souběžné pracovní 

poměry nebo proto, že učí na obou stupních školy. Celkem se tato situace týká 3 zaměstnanců školy. 

 

5.2 Další údaje o pedagogických pracovnících 

Na 1. a 2. stupni školy je celkem 29 pedagogických pracovníků, z toho si 4 

doplňovali vzdělání dálkovým studiem. Všichni studují dálkově pedagogické 

obory. 2 kolegyně vysokoškolské studium úspěšně ukončily.  Dva učitelé učí 

na obou stupních školy. 

Ve školní družině jsou všechny vychovatelky kvalifikované. 

Aprobační složení školy – na škole chybí kvalifikovaný učitel na zeměpis. 

Věkový průměr pedagogického sboru:  44,9 let. 

 

5.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Škola má vypracovaný Dlouhodobý plán prohlubování vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Účelem tohoto plánu je organizace DVPP 

v daném školním roce i v dlouhodobém horizontu. Škola umožnila celkem 4 

zaměstnancům absolvovat Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§ 

2-5 V 317) – studium pro učitele prvního stupně školy a druhého stupně 

školy. 2 kolegyně vysokoškolské studium úspěšně ukončily. 

Během školního roku pedagogičtí pracovníci školy absolvovali celou řadu 

kurzů v rámci Studia k prohlubování odborné kvalifikace. Prioritní bylo 

Pracovní zařazení FS SPS muži ženy 

učitelé 1. stupeň 15 13,1 1 14 

učitelé 2. stupeň 19 18,4 7 12 

školní družina 4 3,6 0 4 

asistent pedagoga 3 2,14 0 3 

školní asistent 1 1 0 1 

školní jídelna 10 10 0 10 

provozní zaměstnanci  

z toho: 

sekretářka 

školník 

uklízečky 

8 

 

1 

1 

6 

7,25 

 

1 

1 

5,25 

2 

 

0 

1 

1 

6 

 

1 

0 

5 

celkem škola 60 55,5 10 50 
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studium speciální pedagogiky (2 učitelky). To obě učitelky úspěšně ukončily  

a specializační studium pro školního metodika prevence (1 učitel), toto 

studium bylo v červnu úspěšně ukončeno. Celý pedagogický sbor byl 

proškolen v oblasti práce s interaktivní tabulí a možnostech vzdálené výuky, 

dále potom ve vedení třídnických hodin. 

 

 

6. Údaje o počtu žáků, zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 
 

6.1. Počty žáků školy celkem k 30.6. školního roku  

třída chlapců  dívek žáků celkem výjimka z počtu 
žáků  (ano – ne) 

1.A 11 13 24 Ne 

1.B 9 13 22 Ne 

2.A 13 14 27 Ne 

2.B 13 15 28 Ne 

3.A 10 14 24 Ne 

3.B 11 14 25 Ne 

4.A 16 12 28 Ne 

4.B 14 14 28 Ne 

5.A 16 10 26 Ne 

5.B 11 15 26 Ne 

6.A 17 11 28 Ne 

6.B 14 15 29 Ne 

7.A 12 14 26 Ne 

7.B 12 16 28 Ne 

8.A 11 16 27 Ne 

8.B 13 16 29 Ne 

8.C 13 15 28 Ne 

9.A 13 11 24 Ne 

9.B 15 10 25 Ne 

9.C 14 12 26 Ne 

Celkem 258 270 528 Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Počty žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ pro následující školní rok 

 



 Výroční zpráva školní rok 2019/2020   6 
 Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace 

počet 1. tříd počet žáků přijatých do 1. tříd počet odkladů pro školní rok 

2 47 7 

 

 

 

6.3. Počty žáků přijatých do vyšších ročníků pro příští školní rok  

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků    2  5   1 

 

 

 

6.4. Počty žáků přeřazených na jiné školy od následujícího školního roku 

2. ročník – 1 žák (jiná ZŠ) 

  5. ročník – 5 žáků (sportovní škola, jazyková škola, víceleté 

                                       gymnázium, stěhování) 

 6. ročník – 1 žák (sportovní škola) 

 7. ročník – 2 žáci (stěhování, jiná ZŠ) 

 8. ročník – 2 žáci (ukončili povinnou školní docházku) 

 

 

6.5. Žáci – cizinci 

kategorie cizinců občané 

EU 

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků na ZŠ 2 21 

počet žáků ve ŠD 0 10 

 

 

 

6.6. Vycházející žáci - další vzdělávání 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 1 

čtyřleté gymnázium  3 

lyceum 1 

střední odborná škola 39 

střední odborné učiliště 32 

konzervatoř 0 

nehlásili se k dalšímu vzdělávání 2 
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7. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5.  6. 7. 8. 9. 6. - 9. 1. - 9. 

Počet žáků 
46 55 49 56 52 258 57 54 84 76 271 529 

Prospělo s vyznamenáním 
45 55 44 49 40 233 32 27 39 32 130 363 

Prospělo  
1 0 5 7 12 25 25 27 44 44 140 165 

Neprospělo  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Neklasifikováno 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň z chování 
0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 3 5 

3. stupeň z chování 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VO - pochvaly 
23 29 20 14 18 104 22 26 24 6 78 182 

VO - NTU, DTU, DŘŠ 
1 8 1 10 32 52 26 21 32 40 119 171 

Počet omluvených hodin 
2174 2342 1939 2808 2689 11952 4866 3150 7325 7979 23320 35272 

Omluvených hodin na 
jednoho žáka 47,26 42,58 39,57 50,14 51,71 46,33 85,37 58,33 87,20 104,99 86,05 66,68 

Počet neomluvených hodin 
0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 8 

Neomluvených hodin na 
jednoho žáka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,03 0,02 
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8. Zájmové vzdělávání, školní stravování   

 

8.1 Školní družina   

Oddělení Počet žáků – 

pravidelná 

docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

4 118 0 4 

celkem 118 0 4 

 

8.2 Školní stravování    

Celkem zapsaných žáků   793 

Vlastní stravovaní zaměstnanci 50 
Ostatní strávníci 117 
Celkem stravovaných osob 960 

  
 

 

9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů má škola zpracovaný Minimální 
preventivní program. Za jeho koordinaci a zpracování zodpovídá školní metodik 

prevence Mgr. Václav Vachrlon, DiS., který v červnu dokončil specializační 
studium k výkonu práce školního metodika prevence. Preventivní program 
zpracovává škola na každý školní rok, na konci školního roku jej vyhodnocuje. 

Preventivní program školy je k nahlédnutí na webových stránkách školy, 
podléhá kontrole ČŠI. Primární preventivní témata jsou zařazována do 

předmětů na 1. i 2. stupni. Žáci jsou seznamováni s důležitými telefonními 
čísly a kontaktními adresami v případě nouze, byly po celý rok vyvěšeny na 
nástěnce školy. Na škole funguje „schránka důvěry“. Žáci mají možnost obrátit 

se se svými problémy osobně na školního metodika prevence. Ve výuce je 
využíván „ŠIK“ – školní informační kanál, prostřednictvím něho jsou žáci 

seznamováni např. s problematikou trestní odpovědnosti, pomoci v nouzi, 
problematikou domácího násilí.  
 

Ve školním roce proběhlo mnoho preventivních besed, pořadů či programů 
zaměřených na různé formy rizikového chování, např. besedy s velitelem 
chodovské městské policie na většinu témat obsažených v preventivním 

programu, p. Staňkem, který zároveň pomáhal realizovat program Notes 
strážníka Pavla v 2. – 3. ročníku. Tyto besedy realizované p. Staňkem mají 

tradičně vysokou kvalitu a rozhodně se v nich bude pokračovat, stejně jako 
v besedách pana Pospíšila v devátých ročnících zaměřených na téma 
bezpečného sexu a lidských vztahů. V současné době je nejistá situace ohledně 

dalšího působení pana Staňka, pravděpodobně dojde z jeho strany k omezení 
lektorské činnosti a minimálně za některé programy tak bude nutno najít 

náhradu. Pan Staněk a pan Kiss z městské policie, resp. Sboru dobrovolných 
hasičů dále každoročně připravují komplexní celodenní program pro žáky 
devátých ročníků přímo v areálu IZS v Chodově, zaměřený na ochranu před 

požáry a základy první pomoci. Tento letos bohužel vzhledem k uzavření školy 
nebyl realizován 
Ve spolupráci s PČR Chodov byl realizován program navazující na projekt 

Revolution train v devátých ročnících a další beseda zaměřená na riziko 
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zneužívání drog. V sedmých ročnících se jednalo o program „Sešit plný 

průšvihů.“ V obou budeme rádi pokračovat v následujících letech.  
V prosinci pak v 1. a 2. ročnících proběhla BESIPem organizovaná „Markétina 
dopravní výchova,“ tento program přítomné vyučující hodnotily velmi negativně 

jako frontální, nudný, špatně prezentovaný. V příštím roce tak pravděpodobně 
objednán nebude.  
Co se týče šestých ročníků, byly v září organizovány třídní schůzky a adaptační 

pobyt (třídní učitel a školní metodik prevence). Kolektiv 6.B se ukázal jako 
poměrně bezproblémový, více problémů se jevilo ve třídě 6.A. V této třídě byly 

zavedeny pravidelné třídnické hodiny, nejdříve za asistence metodika, později 
v režii třídního učitele, tyto se jeví jako efektivní. Situace ve třídě je lepší.  
Škola zakoupila licenci na aplikace Pro školy, z pohledu prevence je zásadní 

možnost organizovat různé formy šetření zaměřené na klima tříd či školy. 
Zjednodušené formy šetření mohou ve třídě organizovat samotní třídní učitelé. 

V platnosti je také Školní program proti šikanování, který slouží k nastavení 
školního prostředí založeného na bezpečí, respektu a řešení šikany. V 
programu je zahrnuta nejen problematika šikany žáků, ale obsahuje také část 

věnovanou prevenci a řešení šikanování učitele žákem. Program je určen 
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, dále také žákům a jejich 
zákonným zástupcům. Řešení sociálně patologických jevů probíhalo v souladu 

s krizovým plánem 
 

 

 

10. Údaje o prezentaci školy na veřejnosti 

Škola má vlastní webové stránky, které jsou průběžně doplňovány důležitými 

informacemi. Veřejnost má možnost dozvědět se více o životě školy, stáhnout si 
potřebné formuláře. 
Pravidelně předmětové komise, metodická sdružení a vedení školy přispívají 

svými články do Zpravodaje města Chodova. Využíváme též Sokolovský a 
Karlovarský deník. 
 

Během celého školního roku jsme používali na webových stránkách školy 
webové aplikace elektronické evidence školy Bakaláři. Slouží k ukládání 

průběžné klasifikace žáků školy a ke komunikaci s rodiči (omluvenky, problémy 
s učením, chováním). 
 

Již třetím rokem úspěšně využíváme k rychlé komunikaci facebook.  
 

Pro vycházející žáky jsme již tradičně zorganizovali slavnostní rozloučení se 

školou a jejími učiteli. Proběhlo v posledním červnovém týdnu v KASSu 

Chodov. Akce se zúčastňují rodiče žáků, současní i bývalí učitelé, zástupci 

města a SRŠ. 

 

Vzhledem ke koronavirové pandemii a následnému uzavření škol nebyla 

v tomto školním roce realizována Výstava prací žáků 2. stupně školy. 
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11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve dnech 15.10. – 18.10. 2019 proběhla na škole kontrola ČŠI zaměřená na 

kontrolu dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) školského 

zákona. Kontrola byla vykonána v základní škole, školní družině a školní 

jídelně.  Zjištěné nedostatky škola bez zbytečného odkladu odstranila, ředitelka 

školy písemně informovala ČŠI o způsobu odstranění nedostatků. S obsahem 

Protokolu byla seznámena Školská rada. Celý protokol je zveřejněn na 

stránkách ČŠI a k nahlédnutí je v ředitelně školy.  

 

 

12. Údaje o kontrolách a jejích výsledcích 

Během školního roku se průběžně realizovaly revize a bezpečnostní kontroly 

podle stanoveného plánu. 

 

Další kontroly ve školním roce 2019-2020 neproběhly. 

 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

Přehled o hlavních výdajích za opravy, které se realizovaly během školního 

roku a o výdajích za majetek, který škola během školního roku nakoupila. 

Opravy:  

Rekonstrukce 4 odborných učeben – v rámci 

projektu zřizovatele 

4 262 274 Kč 

Oprava ÚT a podlahy v tělocvičně školy 2 417  124 Kč 

Projektová dokumentace a stavební dozor 

k opravě tělocvičny 

92 090 Kč 

Malování školní kuchyně 26 337 Kč 

Malování 4 učeben – 2.st. 334 686 Kč 

Oprava osvětlení ve školní kuchyni 10 224 Kč 

Oprava osvětlení ve škole 6 202 Kč 

Oprava lina ve škole - spáry 19 481 Kč 

Oprava zařízení školní kuchyně – robot, 

škrabka, kotel 

14 707 Kč 

Oprava kopírky, tiskáren ve škole 6906 Kč 

Odvětrání ke kompostéru – plast 36 500 Kč 

Elektroregulace vytápění v tělocvičně 49 247 Kč 

Opravy celkem: 7 060 830  Kč 

Nákupy – DDHM:  

2x tablet 26 000 Kč 

Laboratorní přístroje do kabinetu Př 45 618 Kč 

Deskové hry (projekt Šablony) 34 637 Kč 
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4x magnetická kostka Trimags (projekt 

Šablony) 

6000 Kč 

Kráječ na knedlíky 60 962 Kč 

Škrabka na brambory 45 444 Kč 

Tiskárna a kopírka Epson 57 959 Kč 

2 stojany na kola 3279 Kč 

4 židle do nové učebny jazyků 9052 Kč 

4 úklidové vozíky 36252 Kč 

Koberec do ŠD 4410 Kč 

2x skříňka – relaxační místnost 2537 Kč 

6x polepy na podlahu – chodba 1.st. 52684 Kč 

2x lednice – z FKSP 5400 Kč 

2x bradla 13 000 Kč 

12x žebřiny 40 800 Kč 

Vybavení pro hybridní učebnu  10 000 Kč 

Plexi přepážky do školní jídelny + nábytek do 

tříd na 1.st. 

35 700 Kč 

4 digitální teploměry 6615 Kč 

DDHM celkem: 219 729 Kč 

 

 

14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

Škola je partnerem projektu „ Implementace Krajského akčního plánu 1 
v Karlovarském kraji“  - v rámci tohoto programu se žáci 8. ročníku naší školy 
zúčastňují seminářů na téma – 3D tisk, elektrotechnika, programování CNC 

strojů, programování micro:bit, autotronika. Na závěr druhého roku byli 
odměněni titulem „Inženýr junior“ či „Bakalář junior“ a pamětní medailí. 
Projekt organizovala Střední průmyslová škola v Ostrově nad Ohří. 

Každoročně se škola zapojuje do ekologických projektů s DDM Bludiště Chodov 

– „Děti šetří přírodu“ a „ Děti chrání život“ – určené pro 4. a 5. ročník. Ty 
bohužel vzhledem k uzavření škol ve 2. pololetí neproběhly nebo jen částečně. 

 
Jsme partnerem projektu „ Kolegiální podpora – společná cesta 
k individuálnímu rozvoji pedagogů“, který organizuje Fakultní základní škola 

a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5. V rámci tohoto projektu 
dochází k osobnostnímu i profesnímu rozvoji zapojených pedagogů. Vedle 
individuální kolegiální podpory probíhají také společná setkávání zapojených 

lektorů i pedagogů a to v rámci Dnů vzájemné podpory a Otevřené školy. Jedná 
se o podporu v rámci výuky matematiky podle prof. Hejného na 1. stupni školy.  

 
Již druhým rokem byla škola zapojena do projektu Sazka Olympijský víceboj. 
Jeho cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho 

přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá 
za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého. Žáci 
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1. stupně se projektu zúčastnili již 2. rokem, v tomto školním roce se podařilo 

zapojit i žáky 2. stupně. Tak jako v loňském školním roce i letos se podařilo 
získat pro školu bronzovou medaili. Za splněné disciplíny a za trochu štěstí ve 
slosování o výhry jsme pro nadcházející školní rok jako výhru získali – 

OLYMPIJSKÝ TRÉNINK, v rámci něhož proběhne rozhovor s ambasadorem 
Sazky Olympijského víceboje, společná rozcvička pod jeho vedením a bude 
následovat trénink na 4 stanovištích. Proběhne autogramiáda a děti budou 

odměněny drobnými dárky. Proběhne také společné focení. 
 

 
 

 

15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

Ve školním roce 2019/2020  jsme začali realizovat projekt Šablony 2019-2021. 

Celková dotace na projekt – 1 637 094 Kč. Projekt bude realizován v období 

1.9.2019 – 31.8.2021. V rámci projektu je na škole na dva roky zaměstnán 

školní asistent, je realizována celá řada doučovacích kroužků pro žáky 

ohrožené školním neúspěchem, jsou realizovány čtenářské kroužky, kluby 

zábavné logiky a deskových her, cizojazyčný klub, badatelský klub a v 

neposlední řadě byli a ještě budou pedagogičtí pracovníci proškolení v oblasti 

výuky cizích jazyků.  

 

16. Další údaje 

a) úspěchy školy v soutěžích – vzhledem k uzavření škol ve 2. pololetí řada 

soutěží neproběhla 

• 5. ročník – florbal, postup do krajského kola 

• Účast v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 

• 8. místo ve Sportovní lize škol Sokolovska 

• Florbal starší žáci – postup do Mistrovství Čech – neuskutečnilo se 

• Postup do krajského kola v atletickém čtyřboji starších chlapců a dívek – 

neuskutečnilo se 

• 1. místo v krajském kole ve šplhu starších žáků 

• 1. místo v Kutnohorské hlídce 

• 3. místo v krajském kole stolního tenisu 
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b) besedy, exkurze, miniprojekty 

1.ročník 

• Projekt Ovoce do škol a projekt BESIP – den s dopravní výchovou 

• Porcelánová školička 

• Mě knihovna – „Jak se neztratit v knihovně“ 

 

2. ročník 

• Projekty – Ovoce do škol 

• Besedy – Notes strážníka Pavla 

• Beseda v Mě knihovně  - V. Čtvrtek 

• Projekt „Markétina dopravní výchova“ – projekt BESIP 

• Exkurze na EKO statek v Chebu  

 

3. ročník 

• Projekty – Ovoce do škol 

• Besedy – Notes strážníka Pavla 

• Beseda v Mě knihovně – V. Čtvrtek 

• Projekt DDM Bludiště – „Robotika a keramika“ – jen 1. část 

• Porcelánová školička 

 

4. ročník 

• Projekty – Ovoce do škol 

• Besedy –  městská knihovna  - Staré pověsti české, MěP – Listina 

základních práv a svobod 

• Porcelánová školička 

• Praktická výuka dopravní výchovy v DDM Sokolov 

 

5. ročník 

• Projekt Ovoce do škol 

• Besedy – v městské knihovně, Markétina dopravní výchova 

• Exkurze – planetárium Praha, porcelánka Nová Role 

 

Školní družina 

• Chodovské rekordy – akce DDM 

• Celodružinová pěvecká soutěž 
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• Zdobení vánočního stromku na Staroměstské náměstí vlastními 

ozdobami 

• Výzdoba okna v Infocentru – betlém 

• Zábavné čertovské odpoledne 

• Večerní výlet Karlovými Vary 

• Návštěva stacionáře – výroba vánočních přání pro tamější personál 

• Vánoční besídka 

• Výstava v DDM p. J. Vavřička 

• Pískování  - výroba vlastních obrázků za pomoci lektorky 

• Výstava krajek a hry na panelech – Š. Fehdmanová 

 

6. ročník 

• Exkurze na biofarmu Kozodoj 

• Techmánie Plzeň 

• Přírodopisno – zeměpisno – dějepisná exkurze do Karlových Varů 

• Beseda s historikem města M. Bělohlávkem  

• Stmelovací pobyt 

 

7. ročník 

• Sešit plný průšvihů – s PČR 

• Čas proměn – beseda o dospívání 

 

8.ročník 

• Exkurze do Žlutic a Chyše 

• Exkurze do Chebu 

 

9.ročník 

• Beseda s pracovnicí Úřadu práce 

• Výstava škol 2020 

• Návštěva Integrovaného záchranného systému 

 

Meziročníkové akce 

• Pro žáky 1. – 9. ročníku proběhla ukázka dravých ptáků - Zayferus 

• Jsme držitelem certifikátu „Rodiče vítáni“ 

• Probíhala tradiční soutěž „Sportovec roku“ 

• 2. ročník – zapojení do sportovního programu Gymnathlon, založený na 

pestrém mixu gymnastických a atletických cvičení, pohybových her a 

rozvoje osobnosti  
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• Poslední zvonění pro vycházející žáky – tradiční slavnostní rozloučení 
s vycházejícími žáky v KASSu Chodov 

• Halloween -  pro žáky 1. stupně organizovali žáci 2.st. 

• Mikuláš – pro žáky 1. stupně organizovali žáci 2.st. 

• Soutěž tříd 1. stupně ve sběru víček od PET lahví 

• Účast žáků obou stupňů v programu Sazka olympijský víceboj 
2019/2020 – škola obdržela bronzovou medaili 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 22.9. 2020 

Výroční zpráva byla schválena ve školské radě dne: schváleno per rollam 

V Chodově dne 11.9. 2020 

 

 

Razítko a podpis ředitele: 


