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a/ Základní údaje o škole   
            
Název a sídlo školy: Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o. 
        Plzeňská 395, 364 01 Toužim 

      tel: 739 245 248 
IČ: 60611448  

        e-mail: skola@zsamstouzim.cz 
        webové stránky: www.zsamstouzim.cz 
 

  
 

 
 
 
 
 
Právní forma:  příspěvková organizace 

 
Charakteristika ZŠ:         škola poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními  
                                          vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona 
 
Odloučené pracoviště MŠ: Sídliště 429, Toužim  
     tel: 739 245 249, 354 224 560 
 
Charakteristika MŠ:         škola poskytuje předškolní vzdělávání   
 
Zřizovatel:   Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim 

   tel: 354 224 500 
   IČ: 00255076 

e-mail: touzim@touzim.cz 
        webové stránky: www.touzim.cz  

Budova ZŠ 

Budova MŠ 

mailto:skola@zsamstouzim.cz
http://www.zsamstouzim.cz/
mailto:touzim@touzim.cz
http://www.touzim.cz/
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Údaje o vedení školy: ředitelka školy  Ingrid Franková, PaedDr. 

   výchovný poradce  Marcela Kaderová, Mgr. 
   primární preventista  Marcela Kaderová, Mgr. 
   vedoucí učitelka MŠ Jitka Carvová 
 
 

Součásti školy: MŠ  provozní doba: 6:30 - 16:00 hod. 
   ŠD  provozní doba: 7:00 -   7:45 hod. 

                                                                         12:00 - 15:00 hod. 
  ŠJ - výdejna 
 
 
 

 Počty tříd/počty žáků a dětí 
 

 
          
          
 
Spádovost školy:  
  
Bezvěrov, Dobrá Voda, Kojšovice, Komárov - Hrádek, Krásné Údolí, Otročín, Teplá, Toužim, 
Útvina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

třída ročník počet žáků/dětí 
celkem 

žáků/dětí 
ve třídě 

celkem 
žáků/dětí 
v zařízení 

I. ZŠS 6 + 1(§42) 6 

36 

II. 

6. 4 

8 8. 1 

9. 3 

 3. 3  

III. 4. 1 12 

 6. 8  

IV. 

2. 3 

10 4. 5 

5. 2 

ŠD 1 oddělení 14  14 

MŠ běžná třída 24  24 
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Údaje o školské radě:  
 
Školská rada při Základní škole a mateřské škole Toužim zahájila svoji činnost  
v září 2005. Volební období je tříleté. 
          
Stávající členové ŠR – do XI/2020: 
Ing. Jiří Horník, Dis. – předseda, jmenován zřizovatelem 
Renata Páníková – jmenována zřizovatelem 
Kateřina Lukáčová – zástupce z řad rodičů 
Monika Kollarová – zástupce z řad rodičů 
Mgr. Jiřina Dáňová – zástupce z řad pedagogů 
Mgr. Marcela Kaderová – zástupce z řad pedagogů 
 
Školská rada se sešla během školního roku 2019/2020 ve dvou schůzkách. 
 
ŠR projednala a schválila: 

 Výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019  

 návrh rozpočtu na rok 2020 
 
ŠR byla seznámena: 

 se změnami v Organizačním řádu školy – od 1. 9. 2019 

 s personálním obsazením a organizací školního roku 2019/2020 
počty žáků, tříd, pedagogických pracovníků 

 s realizovanými projekty 

 s prezentací školy na veřejnosti 

 s vybaveností školy UP a materiály 

 s proběhlými kontrolami za rok 2019/2020 

 s organizací distančního vzdělávání v době karantény 

 s Vlastním hodnocením školy 
  

Všech jednání se také účastnila ředitelka školy PaedDr. Ingrid Franková, která průběžně 
informovala členy ŠR o aktuálním dění ve škole. 
 
 
Schválení Výroční zprávy 2019/2020 školskou radou – viz Příloha č. 6 
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b/  Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku:  
 
Škola vyučuje podle těchto ŠVP: 
 

Název školního 
vzdělávacího programu 

Charakteristika ŠVP 
Projednáno a 
schváleno ŠR 

dne: 

ŠVP ZŠ Toužim  
„PRAKTICKY DO ŽIVOTA I“ 

 zpracován podle RVP ZV  
 příloha upravující vzdělávání 

žáků s LMP  
 dobíhající ŠVP pro žáky 

9.ročníku 

17. prosince 2014 
 

ŠVP ZŠ Toužim 
„PRAKTICKY DO ŽIVOTA“ 

 zpracován podle RZP ZV 
 
1. září 2017 
 

ŠVP pro předškolní 
vzdělávání „Domeček“ 

 výchovně vzdělávací program 
pro děti mateřské školy  

1. září 2017 

 
 
 
 
c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 

 
 
 

Pracovní zařazení 
Počet zaměstnanců 

fyzický přepočtený 

interní učitelé ZŠ a ředitelka  8 6,273 

z toho 

učitelé ZŠ na plný úvazek, včetně ŘŠ 5 5,000 

učitelé na částečný úvazek 3 1,273 

učitelé ZŠ kvalifikovaní (PF se SPPG) 3 3,000 

učitelé ZŠ nekvalifikovaní (PF bez SPPG) 1 1,000 

učitelé ZŠ nekvalifikovaní se SŠ 4 2,273 

interní učitelky MŠ 3 2,129 

z toho 

učitelky MŠ na plný úvazek 2 2,000 

učitelky MŠ na částečný úvazek 1 0,129 

učitelky MŠ kvalifikované 3 2,129 

asistentky pedagoga 4 3,056 

vychovatelka                                                              1 0,667 

Školní asistent – personální podpora MŠ 1 0,500 

ostatní zaměstnanci 5 1,863 

celkem zaměstnanců 22 14,488 
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2. Struktura vzdělání pedagogických pracovníků  
(učitelé ZŠ, MŠ, vychovatelka ŠD, AP, školní asistent) 
  

 
 

 
 
3. Věková struktura pedagogických pracovníků  
(učitelé ZŠ, MŠ, vychovatelka ŠD, AP, školní asistent) 
  

 
   
    
    
    
   
 
  

 
 

 
  
 
 

Typ studia 
fyzické / 
přepočtené celkem v % 

AP, školní asistent - kvalifikovaný (kurz pro AP) 5 / 3,556 29,41 % 

UČ MŠ a UČ ZŠ, vychovatelka ŠD - úplné střední 
odborné 7 / 4,94 41,18 % 

UČ MŠ a UČ ZŠ - vysokoškolské 5 / 4,129 29,41 % 

celkem 17 / 12,625 100 % 

věk počet zaměstnanců  % 

od 21 do 30 let 2 11,76 % 

od 31 do 40 let 3 17,65 % 

od 41 do 50 let 3 17,65 % 

od 51 do 60 let 4 23,53 % 

nad 61 let 5 29,41 % 

počet celkem 17 100 % 
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4. Údaje o zaměstnancích, pracovní zařazení, počty tříd, počty žáků a dětí: 
                    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ DRUŽINA           

Příjmení a jméno titul Funkce Třída / ročník počet žáků 

FRANKOVÁ Ingrid 
PaedDr. 

Mgr. 
ředitelka školy   

BAHNÍKOVÁ Alena  TU ZŠS I. / ZŠS (5., 9., 10.) 6  

SCHRECKOVÁ Natalie  
asistentka 
pedagoga 

  

KADEROVÁ Marcela Mgr. 
TU ZŠ, 

VU, VP, PP 
II. / 6. + 8. + 9.  8 (4 + 1 + 3) 

SUCHÁNKOVÁ Olga  
asistentka 
pedagoga 

  

DÁŇOVÁ Jiřina Mgr. 
TU ZŠ 

metodik ICT 
III. / 3. + 4. + 6.  12 (3 + 1 + 8) 

KŘÍŽOVÁ Jana  
asistentka 
pedagoga 

  

DRECHSLEROVÁ 
Renáta 

Mgr. 
TU ZŠ 

metodik EVVO 
IV. / 2. + 4. + 5. 10 (3 + 5 + 2) 

VLKOVÁ Veronika   
asistentka 
pedagoga 

  

VELIČOVÁ Lucie  učitelka ZŠ   

ŠVECOVÁ Renata  učitelka ZŠ   

TOMÁNEK David  učitel ZŠ   

ŠVECOVÁ Renata  vychovatelka ŠD 14  

Celkem  5 tříd  36 + 14 

 
 
 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Příjmení a jméno funkce Třída počet dětí 

CARVOVÁ Jitka vedoucí učitelka  

MŠ  24  
ŠIKÝŘOVÁ Andrea třídní učitelka 

DRECHSLEROVÁ Renáta učitelka 

PETROVIČOVÁ Olga školní asistent 

            
 
SPRÁVNÍ ÚSEK       

Příjmení a jméno funkce 

PEŠTOVÁ Svatava administrativní pracovník 

PEŠTOVÁ Svatava hlavní účetní 

FRANKOVÁ Ingrid  administrativní pracovník 

BULÍNOVÁ Zlatuše uklízečka MŠ 

BULÍNOVÁ Zlatuše pracovnice provozu MŠ 

SCHRECKOVÁ Natalie uklízečka ZŠ 



Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace 

Výroční zpráva školy 2019/2020                                                                 7 
 

d/ Údaje o přijímacím řízení pro školním rok 2019/2020 
     
1/ Do MŠ jsou přijímány děti na základě žádosti zákonného zástupce, popřípadě 

doporučení logopeda, SPC, PPP či lékaře. 
 

  Počet dětí 

V roce 2019 přijato do MŠ   7 

 ukončena docházka z důvodu přestěhování 1 

   

V roce 2020 do 30. 6. přijato do MŠ 5 

 ukončena docházka z důvodu přestěhování 0 

   

 
 

   
2/ Do ZŠ jsou přijímáni žáci na základě žádosti rodičů, odborného vyšetření  

a doporučení SPC nebo PPP.  
 

  Počet žáků 

V roce 2019 nově přijatí žáci do 1. ročníku 0 

 přestup z jiné školy 6 

   

V roce 2020 do 30. 6. přestup z jiné školy  1 

 přestup na jinou školu 0 

 povoleno pokračování ve školní docházce 1 

   

 
            
         

  3/ Do ZŠ speciální jsou zařazováni žáci po dlouhodobém výukovém selhávání,  
na základě doporučení třídního učitele, žádosti zákonného zástupce a odborného 
vyšetření a doporučení SPC nebo PPP. 
 

  Počet žáků 

V roce 2019 nově přijatí žáci do 1. ročníku 0 

 převedení do jiného vzdělávacího programu 0 

 přestup na jinou školu 1 

V roce 2020 do 30. 6. přestup z jiné školy 0 

 převedení do jiného vzdělávacího programu  0 

 pokračování školní docházky 3 
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e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených  
školními vzdělávacími programy a podle poskytnutého stupně 
podpůrného opatření 

 
1. Prospěch a chování žáků ZŠ podle RVP ZV za školní rok 2019/2020  

viz Příloha č. 1 
 
2. Prospěch a chování žáků ZŠ s upravenými výstupy z důvodu LMP  
    za školní rok 2019/2020  

viz Příloha č. 2 
  
3. Prospěch a chování žáků ZŠS za školní rok 2019/2020  

viz Příloha č. 3 
 
4. Ukončení povinné devítileté školní docházky, školní docházky k 30. 6. 2020: 
 celkem 2 žáci 
 

Ukončení povinné devítileté školní docházky 

Umístění  Učební obor Počet žáků 

OŠ výroby a služeb Plzeň Strojírenské práce 2 žáci 

   

Ukončení školní docházky 

Bez umístění - ZŠS  0 

  
 
 

 5.  Individuální vzdělávací plány  
 

ve třídách ZŠ podle RVP ZV přílohy pro LMP 3 

ve třídách ZŠ podle RVP ZV 11 

ve třídách ZŠS podle RVP ZŠ speciální 3 

Celkem IVP 17 

 
  
  6. Distanční vzdělávání 
 
Mateřská škola Domeček  
Provoz MŠ uzavřen z důvodu karantény od 17. 03. 2020 do 08. 05. 2020. 
Distanční vzdělávání probíhalo u všech předškolních dětí:  
 formou telefonických konzultací se zákonnými zástupci 
 formou video hovorů s dětmi 
 kopírování pracovních listů s grafomotorickými cviky 
 posílání videí a zvukových nahrávek přes aplikaci WhatsApp 

 
Od 11. 05. 2020 zahájen provoz v MŠ. 
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 Základní škola speciální 
Provoz třídy ZŠS uzavřen z důvodu karantény od 11. 03. 2020 do 29. 05. 2020. 
Distanční vzdělávání probíhalo:  
 formou telefonických konzultací se zákonnými zástupci, 
 kopírováním pracovních listů - rozvoz a svoz zajištěn pracovníky Českého západu, 

nebo osobním převzetím, 
 zadáváním jednoduchých samostatných úkolů (obrázkový atlas květin, pokusy klíčení 

semen, hlasité čtení,…), 
 posílání videí a zvukových nahrávek přes aplikaci WhatsApp. 

 
Od 01. 06.  do 26. 06. 2020 probíhala kombinace distančního a prezenčního vzdělávání. 
 
Základní škola – třída SPU I.stupeň 
Provoz třídy SPU – I.st. uzavřen z důvodu karantény od 11. 03. 2020 do 24. 05. 2020. 
Distanční vzdělávání probíhalo:  
 formou telefonických konzultací se zákonnými zástupci, 
 kopírováním pracovních listů - ozvoz a svoz zajištěn pracovníky Českého západu, 

nebo osobním převzetím. 
 
Od 25. 05.  do 26. 06. 2020 probíhala kombinace distančního a prezenčního vzdělávání. 
 
Základní škola – třída SPU II.stupeň 
Provoz třídy SPU – II.st. uzavřen z důvodu karantény od 11. 03. 2020 do 05. 06. 2020. 
Distanční vzdělávání probíhalo:  
 formou telefonických konzultací se zákonnými zástupci, e-mailem, WhatsApp, 
 kopírováním pracovních listů - rozvoz a svoz zajištěn pracovníky Českého západu, 

nebo osobním převzetím ve škole. 
  

Od 08. 06.  do 26. 06. 2020 probíhala kombinace distančního vzdělávání a prezenčního 
vzdělávání formou konzultací. 
 
Základní škola – třídy LMP I. stupeň 
Provoz tříd LMP uzavřen z důvodu karantény od 11. 03. 2020 do 31. 05. 2020. 
Distanční vzdělávání probíhalo:  
 formou telefonických a osobních konzultací se zákonnými zástupci, 
 kopírováním pracovních listů - rozvoz a svoz zajištěn pracovníky Českého západu, 

nebo osobním předávání ve škole. 
 
Od 01. 06.  do 26. 06. 2020 probíhala kombinace distančního a prezenčního vzdělávání. 
 
Základní škola – třídy LMP II. stupeň 
Provoz tříd LMP uzavřen z důvodu karantény od 11. 03. 2020 do 05. 06. 2020. 
Distanční vzdělávání probíhalo:  
 formou telefonických konzultací se zákonnými zástupci a žáky, 
 kopírováním pracovních listů - rozvoz a svoz zajištěn pracovníky Českého západu, 

nebo osobním předáváním ve škole. 
 
Od 08. 06.  do 26. 06. 2020 probíhala kombinace distančního a prezenčního vzdělávání. 
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f/       Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Zpráva metodičky prevence o činnosti školy   2019 - 2020 
 
Cílem práce metodičky prevence ve školním roce 2019 - 2020 bylo stejně jako 

v předchozích letech zaměřit se na prevenci rizikového chování žáků a snížení rizik, která 

narušují zdraví a sociální vývoj žáků.  

V letošním roce jsme se zaměřili u všech žáků na bezpečnost a ochranu zdraví v dopravě 

(viz realizace celoškolního projektu Markétina dopravní výchova). 

Dalším cílem bylo zachytit nežádoucí jevy hned v počátku jejich výskytu a účinně je zastavit, 

snažit se o zlepšení vztahů mezi žáky a také jejich chování během přestávek. V tomto úkolu 

je třeba nadále pokračovat, protože mezi některými žáky jsou vztahy stále napjaté a ne vždy 

odpovídají standardu chování. Dané téma řešíme ve VP a v rámci žákovské samosprávy. 

Během školního roku se vyučující zaměřovali na podporu pozitivního klimatu ve škole jako 

prevenci šikany, vedli žáky k odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečí.  

Starší žáci se zaměřili opět na předprofesní přípravu – výběr vhodného učiliště. 

Při realizaci PP pro školní rok 2019 - 2020 vyučující vycházeli z toho, co se v minulosti 

osvědčilo (např. seznamování s aktuálními problémy a jejich řešení při besedách v rámci 

jednotlivých tříd – témata besed navazují na různá výročí a vhodné významné dny – 

mezinárodní, světové apod., vhodné zařazování témat prevence do vyučovacích hodin P, 

Ov, Vl atd.) a navázali na úspěšné akce jednorázové i dlouhodobé. 

Celý PP byl přizpůsoben konkrétní situaci ve škole, podmínkám školy a složením žáků ve 

třídách.  

Realizace jednotlivých akcí proběhla během prvního pololetí. Akce naplánované na druhé 

pololetí se vzhledem k pandemii Covid 19 (od 10. 3. 2020 škola uzavřena) neuskutečnily. 

 

U mladších žáků 1. - 5. r. jsme se zaměřili na rozvoj schopností při řešení problémů a 

ochranu vlastního zdraví, na bezpečnost v dopravě, využívání reflexních bezpečnostních 

prvků, což se nám celkem dařilo. Žáci I. stupně získávali informace ohledně bezpečnosti 

v dopravě během projektu Dopravní výchova. V této oblasti jsme spolupracovali s Městskou 

policií Toužim. 

 

U žáků 6. - 9. r. jsme se zaměřili na oblast ochrany zdraví. V této oblasti si naši žáci osvojili 

teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Žáci také získali informace z oblasti prevence 

nebezpečí návykových látek, navazování sociálních vztahů, vzájemného chování a celkově 

chování ve škole a bezpečnost v dopravě. U některých žáků se v oblasti chování, i přes 

veškerou snahu vyučujících a VP, nepodařilo docílit zlepšení (viz zápisy z jednání se žáky, 

zákonnými zástupci) o čemž svědčí zvýšení počtu kázeňských opatření v prvním pololetí 

školního roku. Žáci 9. r. získávali informace z oblasti předprofesní přípravy v rámci projektu 

Volba povolání. 

 

Ke splnění úkolů ze všech oblastí, na které se PP zaměřuje, napomáhá vzájemná 

spolupráce pedagogických pracovníků školy a dalších kvalifikovaných odborníků různých 

pracovišť. 

Stále se nám bohužel příliš nedaří do spolupráce zapojit rodiče.  
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Pro splnění cílů PP byla zvolena metoda přímých besed se žáky za účasti a vedení 

odborných pracovníků, ale také jednotlivých pedagogů. Ti se žáky probírali daná témata 

hlavně v hodinách občanské výchovy, přírodopisu, výchovy ke zdraví a projektů, čímž byla 

současně obohacena výuka. 

Škola je zaregistrována od roku 2018 do projektu „Nenech to být“, který funguje jako on-line 

anonymní schránka důvěry na školách po celé ČR – žákům byl projekt připomenut v rámci 

výuky. Stejně tak možnosti využití Linky bezpečí v případě, že se žák cítí ohrožen. 

Projektový den „Markétina dopravní výchova“ proběhl 20. 1. 2020. Před touto akcí všichni 

žáci prošli prvním kolem testování z dopravní výchovy. Následné druhé kolo se již 

neuskutečnilo vzhledem k uzavření školy z důvodu epidemie Covid 19. 

 

Konkrétní činnosti, které proběhly během školního roku 2019 – 2020 jsou zapsané 

v přehledu akcí školy.                                                        

 
 

Hodnocení environmentální výchovy ve školním roce 2019/2020 

Cílem letošního školního roku bylo prosazovat a prohlubovat znalosti a dovednosti ve vztahu 
k životnímu prostředí, vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí, pochopení vztahu člověka 
k přírodě a uvědomění si důležitosti přírody, které je člověk součástí. V rámci těchto úkolů 
jsme pro žáky připravili tyto akce: 

datum akce ročník 

17. 09. O Lesíčkovi – divadelní představení I. stupeň 

11. 10. Kladská - exkurze I. a II. stupeň 

19. 11. Krajská soutěž EVVO – 3. místo  II. stupeň 

06. 12. Vánoční Plzeň – zvyky a tradice 2. a 3. ročník 

Z důvodu uzavření školy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 od března 2020 
nemohly být uskutečněny další naplánované akce (návštěva planetária v Chebu, 
Environmentálního centra v Krsech, Techmánie Plzeň, cesty za poznáním,…).      

Termíny těchto akcí budou po dohodě přesunuty na školní rok 2020 – 2021. 
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g/ Údaje o dalším vzdělávání  
 
Pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, vychovatelka ŠD, učitelky MŠ a asistentky 
pedagoga) se zúčastňovali jednotlivých akcí v souladu s plánem DVPP na základě 
nabídek NIDV K. Vary, Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje,  
ČŠI Karlovy Vary, PPP K. Vary,… 
Na jednotlivé akce se hlásili se souhlasem ředitelky školy.      
Poznatky z jednotlivých akcí byly předávány kolegům na pracovních poradách, 
pedagogických radách nebo metodických schůzkách. 
 
Na další vzdělání pracovníků bylo v roce 2019/2020 čerpáno takto:  
                

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 34.850,- Kč 

Vzdělávací akce 34.150,- Kč 

náklady na cestovné      700,- Kč 

studijní materiál          0,- Kč 

Vzdělávání ostatních pracovníků:   3.784,- Kč 

Vzdělávací akce   2.576,- Kč 

náklady na cestovné   1.208,- Kč 

studijní materiál          0,- 

čerpáno celkem na DVP 38.634,- Kč 

hrazeno z ONIV 0,- Kč 

hrazeno ze Šablon 32.000,- Kč 

hrazeno z rozpočtu zřizovatele   6.634,- Kč 

 
 
 
Konkrétní rozpis seminářů a školení - DVPP za rok 2019/2020: 
 

jméno datum název akce místo 

Kaderová Marcela 10.10.2019 Schůzka metodiků prevence Karlovy Vary 

Kaderová Marcela 15.10.2019 Seminář - Dopravní výchova Karlovy Vary 

Dáňová Jiřina 19.11.2019 Seminář - Škola v pohybu Karlovy Vary 

Dáňová Jiřina 03.12.2019 Seminář - ICT ve výuce Karlovy Vary 

Carvová Jitka 11.-13.5.2020 
Stimulace vývoje v předškolním 
věku 

M. Lázně 

Suchánková Olga 28.05.2020 Školení - Obtížné situace v MŠ Karlovy Vary 

Dáňová Jiřina 

05.06.2020 
Webinář - Zásobník cviků pro 
obnovu správného držení těla 

MŠ Toužim 
Suchánková Olga 

Carvová Jitka 

Šikýřová Andrea 

Drechslerová Renáta celoročně angličtina ZŠ Toužim 

Bahníková Alena celoročně angličtina ZŠ Toužim 

Franková Ingrid celoročně angličtina ZŠ Toužim 

Švecová Renata celoročně angličtina ZŠ Toužim 

 
 
 



Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace 

Výroční zpráva školy 2019/2020                                                                 13 
 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků (hrazeno z rozpočtu od zřizovatele) 

 

jméno datum název akce místo 

Kaderová Marcela 
27.08.2019 Školení - Financování AP Praha 

Peštová Svatava 

Franková Ingrid 
03.10.2019 Školení - Správní řízení ZŠ Lubenec 

Peštová Svatava 

Peštová Svatava 09.10.2019 Śkolení - Účetnictví Karlovy Vary 

Dáňová Jiřina 09.10.2019 Školení Bakalář on-line ZŠ Toužim 

Bulínová Zlatuše 24.10.2019 Školení - Hygienické minimum Karlovy Vary 

Peštová Svatava 03.06.2020 Webinář - GDPR ZŠ Toužim 

Franková Ingrid 03.06.2020 Webinář - pro ŘŠ a šk. zařízení ZŠ Toužim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace 

Výroční zpráva školy 2019/2020                                                                 14 
 

h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Podrobné informace o všech aktivitách školy jsou k nahlédnutí na webových stránkách 
školy:  www.zsamstouzim.cz  

 facebook školky „Mateřská škola Domeček“ 

 fotogalerie ZŠ, MŠ: http://ranatarajce.cz, 
http://skolickadomecek.rajce.idnes.cz 

 
  

1. Mateřská škola 

Datum  Akce pozn. 

září 19 Koza Rozinka- vystoupení cvičené kozy kamerunské divadlo 

září 19 Vítek Kvítek divadlo 

září 19 O lesíčkovi divadlo 

říjen 19 Přírodní rezervace Kladská výlet 

říjen 19 Kouzelník Waldini divadlo 

listopad 19 Princezny jsou na draka divadlo 

prosinec 19 Mikulášská besídka 

prosinec 19 Vánoční besídka 

leden 20 Cirkus bude divadlo 

únor 20 Karneval besídka 

únor 20 Pipi dlouhá punčocha divadlo 

únor 20 Průzkumníci na Aljašce divadlo 

červen 20 Rrozloučení s předškoláky besídka 

červen 20 Zábavné odpoledne s rodiči besídka 

červen 20 Kouzelník s živými ptáky divadlo 

září19 - červen 20 Oslavy narozenin a svátků dětí (zpěv, gratulace, dárek) besídka 

 
 
2. Základní škola 

Datum  Akce   pozn. 

září 19 O Lesíčkovi I. stupeň divadlo 

říjen 19 Orientační běh Ostrov I. + II.stupeň soutěž 

říjen 19 Schodoběh K.Vary I. + II.stupeň soutěž 

říjen 19 Dopravní výchova I. stupeň beseda 

říjen 19 Kladská všichni exkurze 

listopad 19 Krajská soutěž EVVO II. stupeň soutěž 

listopad 19 Jdeme do toho spolu ZŠS projekt 

prosinec 19 Vánoční Plzeň - zvyky a tradice 2. a 3. tř. ZŠ výlet 

prosinec 19 Adventní čtení všichni besídka 

prosinec 19 Vánoční besídka všichni besídka 

leden 20 Paměť a učení 6. tř. přednáška 

leden 20 Markétina dopravní výchova všichni beseda 

 

Andělská Hora 

http://www.zsamstouzim.cz/
http://ranatarajce.cz/
http://skolickadomecek.rajce.idnes.cz/
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Přehled účasti a umístění našich žáků v krajských soutěžích 
 

 
Krajské soutěže plánované na jaro 2020 byly z důvodu karantény zrušeny. 
 
 
3. Obecně prospěšná práce 

 jarní a podzimní úklid okolí školy 

 zahradnické práce na školním pozemku, v okolí školy  

 údržba záhonové kostky před vchodem do MŠ  

 vánoční výzdoba náměstí  
 
 
4. Dny otevřených dveří 

 v ZŠ probíhají pravidelně každé čtvrtletí v předem stanoveném termínu, zákonní 
zástupci jsou seznamováni s výsledky výchovně vzdělávacího procesu,  
ve II. pololetí byly dny otevřených dveří zrušeny z důvodu karantény 

 v MŠ neproběhl den otevřených dveří jako každoročně z důvodu karantény 
                      
 
5. Celoškolní a třídní projekty 
 
Z důvodu karantény od 11. 03. 2020 nabyly všechny plánované projekty realizovány. 
 

MŠ 0 

ZŠS 0 

ŠD Duhový rok 

  

ZŠ I. stupeň Dopravní výchova (4. + 5. r.) 

 Voda (4. + 5. r.) 

  

ZŠ II. stupeň Volba povolání (8. + 9. r.) 

  

Celá škola Markétina dopravní výchova 

 Adventní čtení 

 Kladská – Lesní pěšinkou 

 Škatulata hejbejte se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název soutěže Místo konání Umístění našich žáků 

Orientační běh  Ostrov 1., 2., 3. místo 
Schodoběh  Karlovy Vary 2. místo 

Krajská soutěž EVVO ZŠ Ostrov 3. místo 
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6. Sponzoři, kteří v roce 2019/2020 věnovali škole věcný či finanční dar: 

 Lesy ČR, s.p.     30.000,- Kč 

 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.   „Obědy pro děti“ 

 Elektromodull, s.r.o.     věcný dar 

 HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s.   věcný dar 

 JEDNOTA, spotřební družstvo v Toužimi věcný dar 

 FRAPE FOODS, s.r.o.    věcný dar 

 Ravana Gym, z.s.     věcný dar 
 
  
7. Prezentace školy na veřejnosti: 

 na webových stránkách školy: www.zsamstouzim.cz 

 facebook školky „Mateřská škola Domeček“ 

 fotogalerie ZŠ: http://ranatarajce.cz 

 fotogalerie MŠ:  http://skolickadomecek.rajce.idnes.cz  

 psaní článků do Toužimského informačního měsíčníku INFO listy 

 účast a umístění na krajských soutěžích 

 výstavy v Infocentru a v hale Městského úřadu Toužim 
 
 
8. Odborné, souvislé praxe, které umožnila naše škola studentům ve školním  
    roce 2019/20120: 

 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na naší škole žádná odborná, souvislá praxe 
studentů. 

 

 
 
i/ Údaje o výsledcích kontrol ve školním roce 2019/2020  
 

 Kontrola ČŠI  
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na naší škole žádná kontrola ČŠI.  
 

 Kontrola KHS Karlovarského kraje ze dne 21. 05. 2019 
MŠ – zjištěné závady:  0 
ŠJ výdejna – zjištěné závady: 0 
 

 
 
j/ Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019: 
 

Výroční zpráva o hospodaření k 31. 12. 2019 – příloha č. 4 
 

Výroční zpráva o hospodaření školy byla zpracována k 31. 12. 2019 a odevzdána 
zřizovateli – Městu Toužim. 
Rok 2019 byl uzavřen se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 35,61 Kč. 
Tato částka byla, dle souhlasu zřizovatele, převedena do rezervního fondu školy. 

 
 
 

http://www.zsamstouzim.cz/
http://ranatarajce.cz/
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k/      Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních  
programů 
 
Naše škola je zapojena do celorepublikových projektů:   

 MLÉKO V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH 
 OVOCE DO ŠKOL 
 MAP Karlovarsko II 
 MAS Sokolovsko 

 
 
 

l/       Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  
celoživotního učení 
 

Jméno, příjmení, titul Vzdělávací akce - studium Vzdělávací instituce 

Jiřina Dáňová, Mgr. Speciální pedagogika  UJAP Ústí nad Labem 

Renáta Drechslerová, Mgr. 
Aj – kurz v rámci projektu 
ŠABLONY II pro ZŠ a MŠ 
Toužim 

NPI ČR  
krajské pracoviště K. Vary 

Ingrid Franková, PaedDr. 
Aj – kurz v rámci projektu 
ŠABLONY II pro ZŠ a MŠ 
Toužim 

NPI ČR  
krajské pracoviště K. Vary 

Alena Bahníková 
Aj – kurz v rámci projektu 
ŠABLONY II pro ZŠ a MŠ 
Toužim 

NPI ČR  
krajské pracoviště K. Vary 

Renata Švecová 
Aj – kurz v rámci projektu 
ŠABLONY II pro ZŠ a MŠ 
Toužim 

NPI ČR  
krajské pracoviště K. Vary 
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m/     Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  
financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2019/2020 škola realizovala tyto projekty financované z cizích 
zdrojů: 
 

 „OBĚDY PRO DĚTI“ – financovaný Women for Women, o.p.s ve výši   85.800,- 
Kč, z toho vyčerpáno 37.545,- Kč 
 

  „Šablony II pro ZŠ a MŠ Toužim“ v celkové výši 856.330,- Kč  
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012606, spolufinancovaný EU. 
Projekt je zaměřen na: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT  
a spolupráci s veřejností. 
Projekt zahájen 01. 04. 2019. 
   

 „Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“,   
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548 – financovaný EU 
– Operační program Výzkum, vývoj, zdělání – v celkové výši 255.844,- Kč 
Projekt ukončen 31. 12. 2019. 
 

  Sportovní vybavení – Projekt  s názvem „Škatulata hejbejte se“ 
  financovaný Lesy ČR ve výši 30.000,- Kč 

      Projekt ukončen 31. 3. 2020. 
 
 

n/      Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Na naší škole nejsou zřízeny odbory.  
 
Škola spolupracuje s těmito organizacemi: 

 Město Toužim – zřizovatel 

 Krajský úřad Karlovarského kraje 

 Magistrát města Karlovy Vary 

 Školy: ZŠ Toužim, MŠ Sluníčko Toužim, MŠ Bezvěrov, MŠ Útvina,                    
MŠ Krásné Údolí, ZUŠ Toužim, SOU Toužim 

 Knihovna Toužim 

 SPC Karlovy Vary 

 SPC pro vady řeči Karlovy Vary 

 SPC Cheb 

 PPP Karlovy Vary 

 Policie ČR 

 Městská policie 

 Hasiči, IZS  

 Dětská lékařka 

 Závodní lékař 

 Úřad práce v Karlových Varech 



Souhrnná statistika tříd - ZŠ - dle RVP ZV

V P 5 N omluv. neomluv. třídní učitel

3.A 3 1 2 - - - 1,380 70,000 - Mgr.Dáňová Jiřina

4.A 1 1 - - - - 1,300 63,000 - Mgr.Dáňová Jiřina

6.A 8 3 5 - - - 1,830 536,000 - Mgr.Dáňová Jiřina

CELKEM 12 5 7 0 0 - 1,503 223,000 0

V P 5 N omluv. neomluv. třídní učitel

3.A 3 3 - - - - 1,170 20,000 - Mgr.Dáňová Jiřina

4.A 1 1 - - - - 1,300 0,000 - Mgr.Dáňová Jiřina

6.A 8 3 5 - - - 1,740 96,000 - Mgr.Dáňová Jiřina

CELKEM 12 7 5 0 0 - 1,403 38,667 0

I. pololetí školního roku 2019/2020

třída žáků
z toho hodnocení snížená 

známka 

Ch

průměrný 

prospěch

Průměrná absence na 

žáka

II. pololetí školního roku 2019/2020

třída žáků
z toho hodnocení

snížená 

známka 

Ch

průměrný 

prospěch

Průměrná absence na 

žáka



Souhrnná statistika tříd - ZŠ

V P 5 N omluv. neomluv. třídní učitel

2.B 3 3 - - - - 1,000 309,000 0 Mgr. Drechslerová Renáta

4.B 5 1 4 - - - 1,800 533,000 0 Mgr. Drechslerová Renáta

5.B 2 1 1 - - - 1,450 270,000 0 Mgr. Drechslerová Renáta

6.B 4 - 4 - - 1 2,190 210,000 0 Mgr. Kaderová Marcela

8. B 1 - 1 - - 1 2,930 115,000 6 Mgr. Kaderová Marcela

9.B 2 - 2 - - - 2,090 302,000 0 Mgr. Kaderová Marcela

CELKEM 17 5 12 0 0 2 1,910 289,833 1,910

V P 5 N omluv. neomluv. třídní učitel

1.B 1 - 1 - - - 1,290 4,000 0 Mgr. Drechslerová Renáta

2.B 3 3 - - - - 1,100 110,000 0 Mgr. Drechslerová Renáta

4.B 5 2 3 - - - 1,680 195,000 0 Mgr. Drechslerová Renáta

5.B 2 1 1 - - - 1,450 10,000 0 Mgr. Drechslerová Renáta

6.B 4 - 4 - - - 2,120 69,000 0 Mgr. Kaderová Marcela

8. B 1 - 1 - - - 2,790 65,000 0 Mgr. Kaderová Marcela

9.B 2 - 2 - - - 2,090 73,000 0 Mgr. Kaderová Marcela

CELKEM 18 6 12 0 0 0 1,789 75,143 0

I. pololetí školního roku 2019/2020

II. pololetí školního roku 2019/2020

třída žáků
z toho hodnocení snížená 

známka 

Ch

průměrný 

prospěch

Průměrná absence na 

žáka

třída žáků
z toho hodnocení snížená 

známka 

Ch

průměrný 

prospěch

Průměrná absence na 

žáka



Prospěch a chování - ZŠS

V P 5 N omluv. neomluv. třídní učitel

5 2 - 2 - - - 0 83 0 Bahníková Alena

10 3 - 3 - - - 0 94 0 Bahníková Alena

CELKEM 5 0 5 0 0 - 0,000 88,500 0

V P 5 N omluv. neomluv. třídní učitel

5 2 - 2 - - - 0 92 0 Bahníková Alena

10 3 - 3 - - - 0 10 0 Bahníková Alena

CELKEM 5 0 5 0 0 - 0,000 51,000 0

Žáci ZŠS jsou hodnoceni slovně, není průměrný prospěch ani prospěl s vyznamenáním

I. pololetí školního roku 2019/2020

třída žáků
z toho hodnocení snížená 

známka 

Ch

průměrný 

prospěch

Průměrná absence na 

žáka

II. pololetí školního roku 2019/2020

třída žáků
z toho hodnocení snížená 

známka 

Ch

průměrný 

prospěch

Průměrná absence na 

žáka










