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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. 2017 do 31. 8. 2018. 

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 30 

   

Místa poskytovaného 

vzdělávání: 

Chodov, Školní 697 

Chodov, Nejdecká 254 

Provozní doba školy 

a součástí školy: 

6:30 – 15:00 h 

ŠD 6:30 h – 16:00 h 

Školská rada: 
Mgr. Lenka Hroncová (předseda), Mgr. Luděk Soukup,  

Bc. Yvona Němcová 

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: 4 

Počet tříd 2. stupeň ZŠ: 3 

Počet tříd ZŠ speciální 3 

Počet tříd celkem: 11 

Počet dětí v PřT                                                     14 

Počet žáků 1. stupeň ZŠ: 49 

Počet žáků 2. stupeň ZŠ: 31 

Počet žáků ZŠ speciální 18 

Počet žáků celkem: 112 

Průměrný počet žáků na 

1 třídu: 
11,2 

Počet žáků dojíždějících 

z jiných obcí*  

jednotlivě/ celkem: 

Nové 

Sedlo 
Vřesová Vintířov Božičany Mírová 

8 8 6 6 1 

 Karlovy 

Vary 
Rotava Sokolov 

Nová 

Role 
celkem 

 7 1 2 2 41 

      

      

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 let. Ve školním roce 2017/2018 úspěšně pokračovaly v 

dálkovém studiu magisterského studijního programu pro učitele 1. stupně ZŠ 3 učitelky. Jedna paní učitelka 

s ukončeným bakalářským studiem speciální pedagogiky studuje navazující magisterské, tím získá 

kvalifikaci speciálního pedagoga. Další paní učitelka si rozšiřuje kvalifikaci studiem pro učitele I. stupně ZŠ. 

Škola by potřebovala více speciálních pedagogů a kvalifikované asistenty pedagoga. Pět asistentek 

pedagoga získalo pedagogickou kvalifikaci pro AP. 

 

Kvalifikovanost pedagogického sboru:   

  kvalifikace plná VŠ, SPPG             10 (z toho 2 MD) 

  kvalifikace VŠ ped.    2  

  kvalifikace SŠ ped.    7   

     kvalifikace asistent ped.              11 

  bez kvalifikace – asistent pedagoga  2 

 

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.) 

3 učitelé – studium pro učitele I. stupně ZŠ, 1 učitelka – magisterské studium speciální pedagogiky, 1 

učitelka CŽV – rozšiřující studium učitelství I. stupně, 2 asistenti pedagoga – rozšiřující studium 

vychovatelství a 5 asistentek kurz pro asistenty pedagoga. 

 

Pracovní zařazení FS SPS NP muži ženy celkem 

učitelé přípravná třída 1 1   1 1 

učitelé 1. stupeň 7 6,181   7 7 

učitelé 2. stupeň 10 7,045  1 9 10 

školní družina 2 1,25   2 2 

asistent pedagoga 13 9,887   13 13 

školní jídelna 0 0 0 0 0 0 

Pedagogičtí 

zaměstnanci 
30 21,248 25,603 1 29 30 

provozní zaměstnanci 
(uveďte na další řádky 

jednotlivé pracovní pozice) 
4 3,325  1 3 4 

hospodářka 1 1   1 1 

domovnice 1 1   1 1 

uklízečka 1 1   1 1 

Údržbář  1 0,25  1  1 

obsluha plyn. kotlů 
/od října do dubna/ 

1 0,075  1   

provozní zaměstnanci 4 3,325 4,181 1 3 4 

celkem škola 34 24,573 29,784 2 32 34 



 Výroční zpráva školní rok 2017/2018   4 
 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace 

 

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

odborné kvalifikace. 

Jedna učitelka se účastnila rozšiřujícího studia speciální pedagogiky se zaměřením na osoby s autismem. 

Absolvované vzdělávací akce: 

 

Poř. č. Název akce počet pedag. 

1 Nácvik čtení 4 

2 Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ 7 

3 O výchově a vzdělávání 1 

4 Logopedický asistent – Primární logop. prevence ve školství 1 

5 Práce s programem Symwriter 1 

6 Sfumato aneb čtení pro všechny děti 15 

7 Matematická gramotnost činnostně 4. a 5. ročník 12 

 

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  4 2 6 ne 

II. S  7 0 7 ne 

III. S  4 1 5 ne 

I. Z 4 6 10 ne 

III. Z 9 2 11 ne 

IV. Z 6 7 13 ne 

IV. P 7 3 10 ne 

VI. P 5 5 10 ne 

VII. P.  6 5 11 ne 

IX. P 11 4 15 ano 

     

Celkem 71 41 112  

Z celkového počtu zapsaných 115 žáků 3 plní 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 8 0 

 

6.3. Počty žáků přijatých do vyšších ročníků  

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 3 0 1 1 0 0 0 

 

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

  

 1 žáci – ZŠ Nové Sedlo 1 žákyně – ZŠ Horní Slavkov  1 žák dodatečný odklad ŠD 
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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 1 

počet žáků ve ŠJ 0 0 

počet žáků celkem 0 1 

6.5. Vycházející žáci - další vzdělávání 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 0 

čtyřleté gymnázium 0 

střední odborná škola 0 

střední odborné učiliště 9 

konzervatoř 0 

nehlásili se k dalšímu vzdělávání 1 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 14 12 9 13 18 6 72 9 12 8 10 
 

1 40 112 

Prospělo s vyznamenáním 0 4 3 7 9 2 25 3 1 0 1 
 

0 5 30 

Prospělo  0 7 6 6 9 4 32 6 11 8 9 
 

1 35 67 

Neprospělo  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

0 0 1 

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

0 0 0 

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

0 5 5 

3. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

0 2 2 

Počet omluvených hodin 1303 901 603 1150 1598 939 6494 762 1488 897 1678 
 

75 4900 11394 

Omluvených hodin na jednoho 

žáka 
93,1 75,08 67 88,5 88,8 156,5 90,2 95,3 124 112,13 167,8 

 

75 122,5 101,73 

Počet neomluvených hodin 0 0 0 0 5 8 13 98 6 0 73 
 

0 177 190 

Neomluvených hodin na jednoho 

žáka 
0 0 0 0 0,28 1,33 0,18 12,3 0,5 0 7,3 

 

0 4,43 1,7 

Hodnocení klasifikačním stupněm  N 6 6 10 16 3 41 6 11 5 9 0 31 72 

Slovní hodnocení  N 3 2 2 2 2 11 3 1 3 0 
1 

 
8 19 

Hodnocení kombinací N 3 1 1 0 1 6 0 0 0 1 0 1 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 

2 30 0 2 

    

celkem 30 0 2 

 

 

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 Danuše Kůsová. Školní metodik prevence 

úzce spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky při předcházení a řešení projevů rizikového 

chování žáků. Žáci se mohou se svými problémy obrátit na školního metodika prevence nebo výchovnou 

poradkyni (ŠPP), mohou využít „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.  

Úzce spolupracujeme se Střediskem prevence kriminality v Chodově, s panem Ladislavem Staňkem. 

Využíváme jeho služby především při organizování besed pro žáky s tematikou primární prevence. 

V letošním školním roce měli žáci možnost v rámci projektu navštívit protidrogový vlak Revolution train. 

Tento projekt, který zaštiťoval MěÚ Chodov a Středisko prevence kriminality při MěP v Chodově byl velmi 

přínosný pro protidrogovou prevenci žáků.   

V oblasti primární prevence jsme řešili několik případů počínající šikany a slovního napadání. Všechny 

případy byly řešeny se zákonnými zástupci, žákům bylo uděleno výchovné opatření. Během školního roku 

jsme neřešili žádný případ výskytu nelegálních drog ani kouření ve škole, pouze dva nálezy tabákových 

výrobků u žákyň 9. ročníku. Častěji se objevuje kouření žáků v okolí školy.  

 

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

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla ve škole inspekční činnost. 

 

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

V tomto roce neproběhla na škole žádná veřejnosprávní kontrola. 

 

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 v minulosti zapojovala úspěšně do rozvojových projektů OPVK. V současné době je však situace 

taková, že školy, které vzdělávají převážnou část žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou z výzev 

vyřazeny a tím dochází k diskriminaci našich žáků. Škola v předchozích letech mohla z projektů zkvalitňovat 

výuku i tak, že pro žáky pořizovala potřebné pomůcky. 
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Jsme zapojeni do projektů jiných organizací: 

 Partnerství v projektu Sportovní centrum Chodov – SO.05; 

 Zapojení do projektu Obědy pro děti realizovaného obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN; 

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

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

Realizované projekty: 

Dotace KÚ formou projektu na krajské kolo soutěže „Umíme to s PC“. 

 

Škola od září 2017 realizuje Projekt „Škola nemusí být problém I.“, výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3OP. 

Aktivity projektu ve školním roce 2017/2018 byly zaměřené na žáky ohrožené školním neúspěchem a 

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

individuálně věnovali a docvičovali učivo. Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v oblasti matematické, 

čtenářské a jazykové gramotnosti. 

 

15. Materiálně technické vybavení školy  
Přehled o hlavních výdajích za opravy, které se realizovaly během školního roku a o výdajích za majetek, 

který škola během školního roku pořídila: 

 Výměna podlahové krytiny v chodbě budovy I. stupně  

 Oprava chodby II. stupně 

 Vybudování odpočinkové místnosti pro žáky ZŠ speciální 

 Rekonstrukce cvičné kuchyně 

 Nákup výukových programů 

 Obnova licencí programů PC 

 Náklady spojené s provozem školní sítě včetně údržby IT vybavení školy 

 

16. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 
 

Pravidelné školní aktivity Plavání pro žáky 2. – 3. třídy 

Zapojení do programu „Ovoce do škol“ 

 

Projektové dny a týdny:  Projektový den „Dýňový den“ 

Projektový týden – „Rozumíme penězům“ – finanční gramotnost  

Odpočinkový den - „Vánoční besídky“, „Zpívání u vánočního stromu“  

Odpočinkový den „Den plný her“ 

Projektový týden – „Čteme pro radost“ 

Projektový den „Den Země“ planetárium 

Projektový den „Den zdraví“ 

Projektový sportovní den (Den Evropy) 

Třídní projekt „Spaní ve škole“ – 1. a 2. ročník 

Prezentace školy „Den otevřených dveří“  

 

Sportovní školní soutěže Školní sportovní liga  

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

    Lehkoatletický čtyřboj 

Sportovní hry mládeže 

     

Ostatní školní soutěže  Školní odpadová liga  

    „Nakrmíme zvířátka“ (sběr kaštanů, starého pečiva) 

„Recyklohraní“ 
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Školní výstavy   Výtvarná přehlídka „Podzim“ 

Výtvarná přehlídka „Zima“ 

Výtvarná přehlídka „Jaro“ 

Výtvarná přehlídka „Léto“ 

Výstava ke „Dni otevřených dveří“ 

Besedy                Série besed a exkurze v rámci programu Městské policie Chodov a IZS    

                                     Tematické besedy v knihovně 

 

Ostatní akce:   Volba povolání:  

Exkurze k volbě povolání – SOŠ a SOU Nejdek, „Porcelánová školička“ 

porcelánka v Nové Roli,  

Výjezd žáků II. stupně na výstavu „Škola 2018“ 

Beseda s pracovnicí ÚP Karlovy Vary 

Čtenářská gramotnost: 

Průběžné návštěvy knihovny v Chodově – naučné programy a výstavy, účast 

na výtvarných soutěžích vyhlášených knihovnou 

Návštěva Krajské knihovny v Karlových Varech  

Environmentální výchova: 

Beseda s lesníky – „Nakrmíme zvířátka“ 

Výjezdy s eko – programy – Ekofarma Cheb, Ekofarma „Kozodoj“ 

Program DDM Chodov – „Děti šetří přírodu“ - výjezd na skládku odpadů 

SATER, exkurze Sběrný dvůr Chodov 

 

Finanční gramotnost 

Exkurze – Česká spořitelna Chodov, ČSOB Chodov 

 

Účast na okresních a krajských soutěžích 

 

Sportovní soutěže    Turnaj ve florbalu – KK Toužim – 3. místo   

Turnaj v malé kopané – KK Karlovy Vary – družstvo mladších žáků - 1. místo 

Turnaj v malé kopané – KK Karlovy Vary – družstvo starších žáků – 1. místo 

Turnaj ve vybíjené dívek – KK Karlovy Vary – družstvo starších dívek – 2. místo 

Okresní kolo SHM – 2. a 3. místo v jednotlivcích 

Krajské kolo SHM – 2. místo a národní kolo SHM 

 

Nesportovní soutěže Umíme to s počítačem – krajské kolo – Chodov – 1. místo 

Praktická dívka – OK – Sokolov – 3. místo  

     

 

 

Zpracovala: Mgr. Iva Jurnečková 

  

 

Projednáno pedagogickou radou dne 26. září 2018.  

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. října 2018.  

 

V Chodově dne 12. října 2018  

 

Razítko a podpis ředitele: 


