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1. Úvod 
Ředitelka Základní školy Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvkové 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. 2021 do 31. 8. 2022. 

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy   http://www.zschodov-

nejdecka.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 Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 
příspěvková organizace 

Sídlo školy: Nejdecká 254, 357 35 Chodov 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 70976368 

IZO: 102428522 

Identifikátor právnické osoby: 600073246 

Zřizovatel: Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov 

Ředitelka školy: Mgr. Iva Jurnečková 

Zástupce ředitele školy: --- 

Zástupce ředitele školy: --- 

Součásti školy: IZO kapacita 

Základní škola 102428522 130 

Školní družina 115800280 35 

Přípravná třída povolení KÚ 14 

Místa poskytovaného 

vzdělávání: 

Chodov, Školní 697 

Chodov, Nejdecká 254 

Chodov, Tyršova 1201 - hala 

Provozní doba školy 

a součástí školy: 

6:30 – 15:00 h 

ŠD 6:00 h – 16:00 h 

Školská rada: 
Mgr. Jana Skrbková (předseda), Mgr. Luděk Soukup,  

Lidie Neumannová 

Sdružení rodičů – název, IČO: ne 

e-mail: info@zschodov-nejdecka.cz  

webová stránka školy: www.zschodov-nejdecka.cz  
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3.  Stručná charakteristika školy 
 

Počet přípravných tříd: 1 

Počet tříd 1. stupeň ZŠ: 5 

Počet tříd 2. stupeň ZŠ: 4 

Počet tříd ZŠ speciální 3 

Počet tříd celkem: 13 

Počet dětí v PřT                                                     14 

Počet žáků 1. stupeň ZŠ: 54 

Počet žáků 2. stupeň ZŠ: 50 

Počet žáků ZŠ speciální 24 

Počet žáků celkem:                   128 (bez dětí z PřT) 

Průměrný počet žáků na 

1 třídu: 
10,66 

Počet žáků dojíždějících 

z jiných obcí*  

jednotlivě/ celkem: 

Nové 

Sedlo 
Vřesová Vintířov Božičany Nejdek 

3 13 7 6 1 

Karlovy 

Vary 

Libavské 

Údolí 

Nová 

Role 
Mírová 

Sokolov, 

Josefov 

5 1 2 2 2 

celkem 42 

      

Počet učeben využívaných  

ke vzdělávání žáků školy: 
20 

Počet učeben využívaných  

ke vzdělávání žáků jiných škol: 
0 

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/01 Základní škola 9 r. denní 

79-01-B/01 Základní škola speciální 10 r. denní 

  

 

 

4.2.  Volitelné předměty 

ročník název volitelného předmětu počet vyuč. 

hodin 

počet žáků 

 nevyučujeme   
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5. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

5.1. Počet zaměstnanců 

 

FS = fyzický stav, SPS = skutečný přepočtený stav, NP = normativní počet 

 

5.2 Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 46,5 let. Ve školním roce 2021/2022 si doplňovaly dvě paní 

učitelky pedagogickou kvalifikaci o učitelství I. stupně ZŠ (jedna plus speciální pedagogiku). Další si obdobně 

rozšiřuje o učitelství na II. stupni ZŠ. Škola by potřebovala více speciálních pedagogů s aprobací pro II. stupeň 

ZŠ a kvalifikované asistenty pedagoga.  

 

Kvalifikovanost pedagogického sboru:   

učitelé  kvalifikace plná VŠ, SPPG              8  

  kvalifikace VŠ                9 

  kvalifikace SŠ, SPPG    5  

vychovatelé kvalifikace SŠ, ped.    3 

AP     kvalifikace asistent pedagoga             11 (SŠ + kurz AP, 1x VŠ + kurz, 1 SŠPg) 

  bez kvalifikace – asistent pedagoga              7 (6x bez SŠ + kurz AP, 1x SŠ,) 

 

5.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Škola má zpracovaný plán „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“, který je každý rok aktualizován 

s ohledem na potřeby školy a aktuální trendy ve školství. Další vzdělávání pedagogů bylo především 

zaměřeno na Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§ 2-5 vyhláška č. 317/2005 Sb.)  

Dvě učitelky CŽV – rozšiřující studium učitelství I. stupně, jedna učitelka se účastnila studia v oblasti 

pedagogických věd – vzdělávací program vedoucí ke splnění kvalifikačních požadavků, jedna asistentka 

pedagoga absolvovala kurz pro asistenty pedagoga. 

 

Jedna učitelka se účastnila studia k výkonu specializovaných činností - Školní metodik prevence 

Dále pedagogové absolvovali různé kurzy a vzdělávací programy zaměřené na Studium k prohlubování 

odborné kvalifikace. 

Pracovní zařazení FS SPS NP muži ženy celkem 

učitelé přípravná třída 1 1   1 1 

učitelé na ZŠ pro děti 

se SVP 
21 20,5315  2 19 21 

školní družina 3 1,9466   3 3 

asistent pedagoga 17 12,0142   17 17 

školní jídelna 0 0 0 0 0 0 

Pedagogičtí 

zaměstnanci 
39 35,4923  2 37 39 

provozní zaměstnanci 
(uveďte na další řádky 

jednotlivé pracovní pozice) 
4 3,346  1 3 4 

hospodářka 1 1   1 1 

domovnice 1 1   1 1 

uklízečka 1 1   1 1 

Údržbář  1 0,346  1  1 

obsluha plyn. kotlů 
/od října do dubna/ 

1 0,075  1   

provozní zaměstnanci 4 3,346  1 3 4 

celkem škola 43 38,8383  3 40 43 
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Absolvované vzdělávací akce: 

 

Poř. 

č. 

Název akce počet 

pedag. 

1 Neverbální komunikace ve výchovně vzděl. procesu u žáků s NKS 5 

2 Aplikace gramatických pravidel u žáků s SPU a jinými SVP - webInář 1 

3 Činnostní učení Aj ve 3.r. ZŠ - webinář 1 

4 Doplňující didaktické studium Aj 1 

5 Řízení pedagogického procesu a kvality ve vzdělání 1 

6 Oblastní workshop I. ZS – Tandemová výuka 4 

7 Webinář s pokusy Divadla fyziky ÚDiF – Těžiště, hustota a termodynamika 1 

8 Skupinová intervize MAT – Výuka matematiky hravě na 1.st. ZŠ 1 

9 Oblastní workshop CJL – Adaptace a výuka žáků-cizinců na školách 1 

10 Workshop k rozvoji digitální kompetence – Táklady výuky 3D designu a tisku pro ZŠ 1 

11 Workshop nová informatika – Robotika pro učitele 1 

12 Skupinová intervize ICT – Scratch – programování pro děti (začátečníci) 1 

13 Základy robotiky s VEX 123 1 

14 Učíme v Google učebně (e-kurz) 1 

 

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) 

Přípravná třída  8 6 14 ne 

I. S  9 0 9 ano 

II. S  5 4 9 ano 

III. S  5 1 6 ne 

I. Z 5 6 11 ne 

II. Z 6 4 10 ne 

III. Z 6 4 10 ne 

IV. Z 7 7 14 ne 

V. P 6 3 9 ne 

VI. Z 9 4 13 ne 

VII.Z 11 4 15 ano 

VIII. Z  3 7 10 ne 

IX. P 8 4 12 ne 

Celkem 88 54 142  

Z celkového počtu zapsaných 142 dětí a žáků 1 žák byl vzděláván ve formě individuálního vzdělávání  

a 1 žák plnil povinnou školní docházku v zahraničí. 

 

6.2. Počty žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ 

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

1 16 4 

 

 

6.3. Počty žáků přijatých do vyšších ročníků  

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2 0 2 2 3 3 0 0 
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6.4. Počty žáků přeřazených na jiné školy (uvést jaké) 

  2 žáci – ZŠ Kyselka, 2 žáci – ZŠ Kraslice   

 

Žáci – cizinci 

kategorie cizinců občané 

EU 

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků ve ŠD 0 2 

počet žáků ve ŠJ 0 0 

počet žáků celkem 0 2 

6.5. Vycházející žáci - další vzdělávání 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 0 

čtyřleté gymnázium 0 

střední odborná škola 0 

střední odborné učiliště 3 

konzervatoř 0 

nehlásili se k dalšímu vzdělávání 4 ZŠ speciální  

 

7. Výsledky vzdělávání žáků za 2. pololetí 

Ročník 0. 1. 2. 3. 4. 5. 0.-5. 6. 7. 8. 9. 10. 6.-10. 0.-10. 

Počet žáků celkem 14 15 11 10 20 13 83 14 22 15 5 3 59 142 

Prospělo s vyznamenáním   10 9 9 15 6 49 3 4 5 1 1 14 63 

Prospělo    5 3 1 5 7 21 9 18 9 4 2 43 63 

Neprospělo    0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 

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

2. stupeň z chování   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Počet omluvených hodin 1642 650 1127 735 1736 1312 7202 2281 2656 1536 1223 337 8033 15235 

Omluvených hodin na 
jednoho žáka 

117,3 43,3 102,5 73,5 86,8 100,9 86,8 162,9 120,7 102,4 244,6 112,3 136,2 107,3 

Počet neomluvených hodin 0 0 0 19 90 31 140 6 0 12 34 0 52 192 

Neomluvených hodin na 
jednoho žáka 

0,0 0,0 0,0 1,9 4,5 2,4 1,7 0,4 0,0 0,8 6,8 0,0 0,9 1,4 

Hodnocení klasifikačním 
stupněm 

  8 9 9 18 9 53 12 18 12 3 0 45 98 

Slovní hodnocení   1 1 1 2 4 9 2 4 3 2 3 14 23 

Hodnocení kombinací   6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

V tabulce jsou zahrnuti žáci přípravného ročníku základní školy, žáci základní školy se SVP, kteří jsou zařazeni do 

speciálních tříd zřízených dle §16 odst. 9. a žáci tříd základní školy speciální (10 ročníků) 
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8. Zájmové vzdělávání 
 

8.1 Školní družina   

Oddělení 

Počet žáků – 

pravidelná 

docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

3 35 0 3 

    

celkem 35 0 3 

 

 

9. Údaje o prevenci rizikového chování žáků 
V rámci prevence rizikového chování žáků má škola zpracovaný Minimální preventivní program. Za jeho 

koordinaci a zpracování zodpovídá školní metodik prevence Mgr. Danuše Kůsová. Během školního roku 

2021/22 Mgr. D. Kůsová úzce spolupracovala s ostatními pedagogickými pracovníky při předcházení             

a řešení projevů rizikového chování žáků. Žáci se mohli se svými problémy obrátit na  metodičku prevence 

nebo výchovnou poradkyni (ŠPP), mohli využít i „schránku důvěry“.  

Škola má zpracovaný „Krizový plán“ podrobně popisující, jak postupovat v různých krizových situacích, 

které se mohou vyskytnout ve škole. Plán je závazný pro všechny pedagogické pracovníky a je vyvěšen ve 

sborovnách školy. 

V oblasti primární prevence se škola ve školním roce 2021/22 zaměřila na zlepšování klimatu jednotlivých 

tříd. Významnou měrou tuto oblast podpořily kohezní aktivity, projektové dny ve škole a projektové dny 

mimo školu, které byly pořádány i v rámci projektu „Šablony III“.  

Ve druhém pololetí byly realizovány ve třídách ankety zaměřené na šikanu. Výsledky žákovských anket 

nám odhalily, že se děti s šikanou a s kyberšikanou setkávají již v nižších ročnících (4. tř.). Převážně 

uváděly, že se setkaly se šikanou mimo školu nebo s ní byly v kontaktu přes jinou osobu (kamarád, 

spolužák). Prozatím se daří podchycovat i začínající projevy šikany. 

V tomto školním roce jsme neřešili výskyt ani záchyt nelegálních drog. Největší úskalí je kouření žáků 

v okolí školy. I přes řádnou informovanost rodičů se nám toto nedaří eliminovat. Vzhledem k situaci a velmi 

snadnému přístupu k tabákovým výrobkům (cigarety, tabák, tabákové sáčky) bude nutné zaměřit MPP na 

dopad užívání těchto výrobků a zapracovat zákaz užívání (tabákových sáčků) do Školního řádu a zároveň 

upozornit rodiče na jejich snadný nákup žáky.  

 

10. Údaje o prezentaci školy na veřejnosti 
Škola se prezentuje prostřednictvím webových a facebookových stránek a příspěvků v místním tisku. 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla žádná kontrola ČŠI. 

 

Údaje o kontrolách a jejích výsledcích 
Během školního roku se průběžně realizovaly revize a bezpečnostní kontroly podle stanoveného plánu. 

 

12. Základní údaje o hospodaření školy 

Veškeré údaje o hospodaření školy jsou zveřejněny ve výroční zprávě o hospodaření na školních webových 

stránkách. 

 

13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
Škola se podle možností zapojuje do rozvojových projektů OPVK. Školy, které vzdělávají převážnou část žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, mají omezené možnosti v zapojení do projektových výzev. 

Realizujeme projekty v rámci zjednodušeného vykazování „Šablony III.“, podílíme se i na projektech jiných 

organizací: 
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 Obědy pro děti realizovaného obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN; 

Zapojení do MAS Sokolov, pracovní skupina Společné vzdělávání/inkluze. 

Participace na projektu: Komplexní modernizace odborných učeben s ohledem na sociální inkluzi; realizace 

ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace. 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

Realizované projekty: 

Škola od září 2021 do června 2023 realizuje Projekt „Škola nemusí být problém III.“, výzva č. 02_20_080, 

podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region 

v prioritní ose 3OP. Aktivity projektu ve školním roce 2021/2022 byly zaměřeny na žáky ohrožené školním 

neúspěchem, doučování, realizaci projektových dnů ve škole i mimo ni, využití ICT ve výuce a vzdělávání 

pedagogů. Pro vytipované žáky byly zřízeny kroužky doučování, kde se jim pedagogové individuálně věnovali 

a docvičovali učivo.  

Škola se zapojila ve školním roce 2021/22 do „Národní plánu doučování“ v rámci „Národního plánu obnovy“ v 

oblasti podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční 

výuky ve školách během pandemie COVID 19. Probíhalo skupinové i individuální intenzivní doučování žáků.  

Prevence digitální propasti  

Cílem projektu je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich 

digitálnímu vyloučení. Jedná se o zlepšení dosažitelnosti technického vybavení žákům a vytvoření mobiliáře 

digitálních mobilních zařízení ve škole, což je třeba k lepšímu digitálnímu zapojení do vzdělávání. 

 

15. Materiálně technické vybavení školy  

Vzhledem k nutnosti úspor v souvislosti s coronavirovou krizí byly prováděny pouze nejnutnější investice, 

opravy a údržba majetku. 

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

který škola během školního roku pořídila: 

 Nákup dvou interaktivních tabulí, v rámci výměny školních tabulí,  

 Úprava jedné třídy, výmalba, vybavení novým nábytkem 

 Výměna podlahy a výmalba PřT 

 Vytvoření základu cvičné kuchyňky pro žáky ZŠ speciální – elektroinstalace a výmalba 

 Obnova licencí programů PC 

 Náklady spojené s provozem školní sítě včetně údržby IT vybavení školy 

 

16. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

 

Realizace školních aktivit, projektových dnů, výstav a besed byla ovlivněna probíhající pandemií COVID 19      

a omezení vycházejících z opatření vydávaných MŠMT a MZ. Část naplánovaných aktivit nemohla být 

uskutečněna. 

 

ŠKOLNÍ SOUTĚŽE:         

Školní odpadová liga – sběr elektra, baterií, zářivek aj. 

Sběrová soutěž „Nakrmíme zvířátka“ – sběr kaštanů a sušeného pečiva pro zimní přikrmování zvěře  

OKRESNÍ A KRAJSKÉ SOUTĚŽE: 

V souvislosti s pandemií COVID 19 a hygienickými opatření MZ a MŠMT okresní a krajská kola školních 

soutěží nebyla realizována. 

 

ŠKOLNÍ VÝSTAVY: 

Tematická výtvarná přehlídka „Podzim“ 

Tematická výtvarná přehlídka „Zima“ 

Tematická výtvarná přehlídka „Jaro“ 

Tematická výtvarná přehlídka „Léto“ 
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PRAVIDELNÉ PROJEKTOVÉ DNY A TÝDNY: 

Projektové dny byly tematicky zaměřené na formování třídního a školního klima, posílení gramotností – 

informační, matematické, čtenářské, informační a finanční, rozvoj kreativity a volby povolání.   

Adaptační dny – klima tříd (2. – 7. 9.) 

Projektový den  – „Dýňový den“ - OSV  

Projektový den – „Rozumíme penězům“ – finanční gramotnost 

Projektový den – „Vánoce“ - OSV 

Projektový den – EVVO – „Módní přehlídka“ – využití recyklovaných materiálů 

Projektový den – „Vtipný den“ - OSV 

Projektový týden – „Čteme pro radost“ – čtenářská a informační gramotnost 

Projektový týden – „Barevný týden“ – OSV  

Projektový den – „Den plný her - OSV“,  

Projektový den – „Den dětí“ – v jednotlivých třídách 1. stupně ZŠ a ZŠ speciální 

Projektové dny ve škole – „Robotika a keramika“, 2x „Život v lese“,  „Naše minulost v souvislostech - Loket“ – 

v rámci projektu „Šablony III.“ 

Projektové dny mimo školu – „Archeoskanzen Březno“, „Geologie naší krajiny“ – důl Jeroným, hornické 

muzeum Krásno“,  „Stopy člověka v přírodě“ ZOO Plzeň – v rámci projektu „Šablony III.“ 

 

OSTATNÍ AKCE: 

Plavání pro žáky 3. ročník 

Zapojení do programu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ 

Návštěva výstav v Městské galerii, opakované komentované prohlídky kostela sv. Vavřince – „Vánoce“, 

„Noc kostelů“ – městský historik 

Branný den pro 1. st. ZŠ – IZS Chodov 

Třídní pobytové výjezdy, „Spaní mimo školu – DDM Nová Role“, třídní tematické výlety – Karlovy Vary. 

   

ZŠ speciální – žáci se zúčastnili akcí pořádaných DDM Chodov a stacionářem Mateřídouška  

- edukační výjezdy Hopa Hop Karlovy Vary, návštěva venkovního plaveckého bazénu Karlovy 

Vary, opakovaná návštěva farmy Kozodoj 

            - canisterapie  

 

Školní družina – projektové aktivity „Halloweenské řádění“, „Vánoční besídka“, „Maškarní řádění“,  

„Čarodějnický rej“, „Den matek“, výjezd do Lokte, filmová představení 

 

Volba povolání:  

DDM Chodov – „Robotika, keramika“ 

V souvislosti s opatřeními k pandemií COVID 19 část akcí nebyly realizovány tradiční exkurze 

 

Čtenářská gramotnost: 

Průběžné návštěvy knihovny v Chodově – naučné programy, účast na výtvarných soutěžích vyhlášených 

knihovnou 

„Pasování na čtenáře“ – I. Z 

 

Environmentální výchova: 

Sběr kaštanů a sušeného pečiva pro zimní přikrmování zvěře – „Nakrmíme zvířátka“ 

Výjezdy s ekoprogramy – ekofarma „Kozodoj“ – ZŠS 

Návštěva EKO Centra Chodov – přednášky na téma ekologie a ochrana životního prostředí 

Lesní pedagogika – Andělská Hora – vojenské lesy 

Exkurze – čistička odpadních vod, skládka Sater 

Využívání učebny v přírodě a školní zahrady pro výuku různých předmětů – předmětové projekty 

 

 

Finanční gramotnost: 

Projektový den finanční gramotnosti – „Umíme to s penězi“ 
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Informační, digitální gramotnost: 

Vzdělávací program – „Robotika“ v Gymnáziu Sokolov 

Beseda pro žáky na téma „Kyberšikana“ 

 

Bezpečnost a ochrana obyvatel, dopravní výchova: 

Vzdělávací program DDM Sokolov – Dopravní výchova 

Den pro sociální služby 

 

Kultura: 

Průběžné návštěvy DDM Chodov – výstavy, obnovená filmová představení 

 

 

Zpracovala: Mgr. Iva Jurnečková 

  

Projednáno pedagogickou radou dne 1. září 2022 

  

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. září 2022. 

 

 

 

 

 

V Chodově dne  14. 9. 2022      Mgr. Iva Jurnečková 

             ředitelka školy 


