
  
 

 

 

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres 

Cheb, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 
                               Výroční zpráva 

školní rok 2015/2016 
 

a) základní údaje o škole 
   

název školy Základní škola a mateřská škola Dolní 

Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace 

adresa školy Dolní Žandov č.37, 350 02 Cheb 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75005239 

IZO 600066517 

identifikátor školy 600066517 

vedení školy ředitel:Mgr. Ivana Weinzettlová 



zástupce ředitele:Mgr. Vlasta Hrbková 

kontakt tel.:354693581 

e-mail: sekretariat@zsdolnizandov.cz 

            weinzettlova@zsdolnizandov.cz 

www.zsdolnizandov.cz 

 

Zřizovatel  

název zřizovatele Obec Dolní Žandov 

adresa zřizovatele Dolní Žandov 36 

kontakt tel.:354 693 511 

fax:354 693 511 

e-mail:  starosta@dolnizandov.cz 

 

Kapacita školy  

Mateřská škola 50 žáků 

Základní škola 225 žáků 

Školní družina 50 

Školní jídelna  300 jídel 

  

 

 

Základní údaje o součástech školy k 30.6.2016 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Celkem MŠ , ZŠ 

Mateřská škola 2 48 24 48 

Přípravná třída 1 14 14 14 

1. stupeň ZŠ 5 89 17,8  

2. stupeň ZŠ 4 51 12,75 140 

Školní družina 1 25 25 25 

 

Školská rada 

Datum zřízení                                                     30.11.2005 

Počet členů školské rady  

 

 

6 členů 

Mgr. Barbora Dúcka - předseda  

            Ivona Kohoutová,  Ing.Eliška Stránská,  

            Jana Sutrová, Věra Hallová 

             Mirka Masarovičová 

 

Kontakt 354693581  

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem, 1 

dataprojektor je mobilní. 2 učebny mají interaktivní tabuli, 

ve škole jsou dvě učebny pro výuku ICT, učebna VV, 

učebna HV, kuchyňka. 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

Na škole je jedna multimediální učebna s interaktivním 

dataprojektorem. Žákovský parlament má místnost, kde se 

schází. 

Knihovnu navštěvují děti dle úředních hodin.  

mailto:weinzettlova@zsdolnizandov.cz


Odpočinkový areál, zahrada, 

hřiště 

ŠD využívá prostor mezi jídelnou a školou, děti z MŠ si 

hrají na hřišti před školou i na zahradě za školou 

odpočinkový areál za školou s přírodní učebnou slouží 

k uspořádávání akcí školy. 

Sportovní zařízení Beze změn, hřiště si dále půjčujeme od TJ Dolní Žandov. 

Dílny a pozemky Nevyužívají se. 

Žákovský nábytek Byly zakoupeny lavice a židle na 2. stupeň, protože se 

zvyšuje počet žáků 2. stupně. 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím 

apod. 

Dle možností školy jsou průběžně vybavovány kabinety 

jednotlivých předmětů.  

Vybavení žáků učebnicemi a 

učebními texty 

Ve školním roce 2015/2016 se zakoupily učební pomůcky 

a učebnice v hodnotě v MŠ 46 753,- Kč a v ZŠ 69 044,- 

Kč. 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Škola je dostatečně vybavena audiovizuální technikou.  

Komentář: 

 

V šesti třídách  byla vyměněna stropní světla. 

Během prázdnin se pověsily nové nástěnky na 2. 

stupni, v jídelně se opravil výdejový pult. 

 

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstřík 

 
Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – Vnímej svět 

všemi smysly 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Škola – brána do života  

Školní vzdělávací program „Škola- brána do života“ s přílohami 

upravující vzdělávání žáků s LMP  

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu 

MŠ 

 

 

ZŠ 

  

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 25,18 

Počet učitelů ZŠ 12 

Počet vychovatelů ŠD 0,73 

Počet učitelek MŠ 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3,25 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3,2 

Asistent pedagoga 2 

 

 

Pedagogičtí 

pracovníci Funkce Úvazek. 
Stupeň 

vzdělání 



1 učitelka 1,0 VŠ 

2 učitelka 1,0 VŠ 

3            učitelka  1,0 SŠ 

4 učitelka 1,0 SŠ 

5 učitelka 1,0 VŠ 

6 učitelka 1,0 VŠ 

7 učitelka 1,0 VŠ 

8 učitelka 1,0 VŠ 

9 učitelka 1,0 VŠ 

10 učitelka 0,18 SŠ 

11 zástupce 

ředitele 

1,0 VŠ 

12 vychovatelka 0,733 SŠ 

13 ředitelka 1,0 VŠ 

14 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

15 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

17 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

18 asistent pg 0,5       SŠ 

19 asistent pg 0,5 SŠ 

20 asistent pg 0,5 SŠ 

21 asistent pg 0,5 VŠ 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 60 

Učitelé 2. stupně 84 

Učitelky MŠ 66,6 

Vychovatelky ŠD 100 

  

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

1 ved. školní jídelny ZŠ 

kuchařka 

0,6  

 0,4 

2 kuchařka 1,1 

3 kuchařka 1,1 

4 mzdová účetní 0,2 

5 účetní 0,6 

6 domovnice  0,9 

7 uklízečka 0,7 

8 uklízečka 0,9 

9 uklízečka v MŠ 1,0 

 

 



d) údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce 
Údaje o přijímacím řízení 

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 

  

0 1 1 1 1 4 8 

  

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 

 

Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

4 3 

  

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

8 3 

 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2016/2017 

1 28 6 5 

 

  

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu k 30.6.2015 

1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

I. 16 1 14 1 0 

II. 14 4 10 0 0 

III. 20 11 8 1 0 

IV. 26 11 15 0 0 

V. 13 6 7 0 0 

Celkem 89 33 54 2 0 

2. stupeň 



Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 16 14 0 2 0 

VII. 15 12 2 1 0 

VIII. 12 9 3 0 0 

IX. 8 6 2 0 0 

Celkem 51 41 7 3 0 

 

 

Komentář :  Příloha č. 1, Příloha č. 2 

 

 

 

 

Údaje o zameškaných hodinách za II. pololetí 

 

Celkem Počet 

omluvených 

hodin 

Počet neomluvených hodin 

7 688 7598 

Na 1 žáka je 

průměrně 54,27 

hodin. 

90 

 

 

Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení :  Počet žáků 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  1 

Tělesné postižení  0 

S kombinací postižení  1 

S vývojovými poruchami učení  17 

S vývojovými poruchami chování  1 

Autismus  1 

Ostatní  6 

CELKEM  27 

 

Komentář: Škola spolupracuje s PPP a SPC Mariánské 

Lázně a Cheb, kde jsou žáci vyšetřeni a na žádost rodičů 

je povolen individuální plán vzdělávání.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Hodnocení MPP šk. rok 2015/2016 

a)   předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  

- Přednášky -  Drogy, sex , Rizika Sexu 

        - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) – prevence plněna  

v rámci osnov 

      projekt Na jedné lodi - 8. a 9. ročníku 

b)  nezjištěny žádné případy : 

      - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

      - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

       

c) nahlášeny 3 případy na OSPOD Cheb (absence) 

 

 Prevence 2015/2016 

 

Témata prevence 

1. – 2. ročník 

• „Tady se nedotýkej“ - (Kiko a ruka), týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního 

sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže 

3.-5. ročník  

• kouření 

• šikana, komunikace, sociální dovednosti 

• domácí násilí (3. ročník) 

• alkohol (4.-5. ročník) 

6. ročník  

• FACEBOOK & spol.; Jak bezpečně používat internet 

• šikana, kyberšikana, rasismus, vandalismus 

• netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

 

7. ročník  

• FACEBOOK & spol.; Jak bezpečně používat internet, kyberšikana 

• poruchy příjmu potravy: tlustý - hubený podle tabulek (BMI); bulimie 

• záškoláctví 

8. ročník  

• FACEBOOK & spol.; Jak bezpečně používat internet 

• záškoláctví 

• drogy 

9. ročník  

• kriminalita, delikvence 

• drogy 

• sexuálně přenosné nemoci 

• závislost na politickém a náboženském extremismu 

1.- 9. ročník  

• aktivity pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění 

komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého 

sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu 



 

     g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
    

     Školení DVPP                  rok 2015/2016 

 
      Kolegiální poradenství v praxi  

Čtenářské dílny 
Diagnostika třídních kolektivů 
Ředitelův nápovědník 
Demokratické řízení školy 
Úpravy ŠVP v systému InspiS 
Setkání s Hejného metodou 
Společné vzdělávání 
Letní škola s metodou Hejného 2. stupeň 

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
AKCE                                  ročník 

  

 

    

 

ZÁŘÍ Prožitkový kurz Na jedné lodi 8.-9. 
 

 

 
Muzikál Mýdlový princ 6.-9. výběr 

 

 

 Výstava hub Cheb 6.   

 
ŘÍJEN Úřad práce Cheb 9. 

 

 

 
Projekt  Zasaď si tulipán  1.- 9., MŠ a PT 

 

 

 
Šplh Mar. Lázně 1.-8. 

 

 

 
 Exkurze –Oplatkárna M. Lázně Výběr  2. stupeň    

 

 

 Stolní tenis M.Lázně    6.-9.   

 Profiorientace 9.   

 
Stolní tenis Luby – okresní přebor  8.-9. 

 

 

LISTOPAD Turnaj ve florbalu 6.-9.  výběr dívky a chlapci 
 

 

 

Nocování ve škole 4. ročník 
Senát ČR – prezentace školy ŽP Čápata 

 

 

 Testování  Stonožka SCIO 9.   

PROSINEC Divadlo Cheb MŠ, 4. třída 
 

 

 Tonda na cestách 3.-9.   

 
Koncert v kostele  sbor 1. a 2. stupně 

 

 

 
Mikulášská nadílka ve škole 9. 

 

 

 Čertovské odpoledne ŠD   

 Vánoční besídka ŠD   

 Vánoční dílna 1.   

 
Vypouštění balónků Ježíškovi 1.-9., MŠ, PT 

 

 

 
Školní kolo Olympiády v Čj výběr 

 

 

 Vánoční soutěže – 7 stanovišť 1.-9., PT   

 Spaní ve škole ŽP Čápata   

LEDEN Svět záchranářů Karlovy Vary 7. 
 

 

 
Kino Východní Afrika 4.-9. 

 

 



 
Divadlo – Přemyslovci na českém trůnu 1.-9. 

 

 

 
Muzikál  Praha Králové Avalonu“ Výběr  2. stupeň 

 

 

 Závod ve šplhu 1.-9.   

ÚNOR Čápata u zápisu ŽP Čápata 
 

 

 Muzikál Praha Angelika Výběr 2. stupeň   

 Divadlo Cheb příprav. třída   

 Knihovna Cheb 3.   

BŘEZEN MDŽ –vystoupení sborů a tan. kroužku 1.-9. 
 

 

 
4. ples učitelů a přátel školy taneční  kroužek, 9. 

 

 

 
Pětiboj O pohár starosty města  2.-9. 

 

 

 Techmanie Plzeň  3.   

 Nocování družiny ŠD   

 Pythagoriáda 6.-8.   

DUBEN Divadlo Cheb - pohádka přípr. tř.,1.2.  

 
Přednáška Cheb Váňa žokej Výběr 2. stupeň 

 

 

 
Svět záchranářů Karlovy Vary 3. 

 

 

 Spaní ve škole 9.   

 Minifotbal M. Lázně  7.-9..   

 Přednáška Dopravní výchova 4.-5.   

 Taneční soutěž Cheb taneční kroužek   

 Finanční gramotnost 8.   

 Projekt HUDBA 1.-9., PT   

KVĚTEN Školička  MŠ  

 

Matematický koníček 2.-9,  

 

Nocování v Sadově 1.-5. - výběr  

 Nocování ve škole 5.  

 Dopravní hřiště Cheb 5.  

 Svět záchranářů Karlovy Vary 8.-9.  

ČERVEN Správná 9 1.-9., PT  

 
Jarní koncert v kostele MŠ, sbory 

 

 

 
Koncovky 1.-9. 

 

 

 
Tenkrát na západě – Tři bratři 9. 

 

 

 
Olympiáda Mariánskolázeňsko 1.-9. 

 

 

 
The action – dopravní výchova 8.-9. 

 

 

 
Pasování na čtenáře 1. 

 

 

 Sportovní dopoledne Pohádková cesta 1.-9., PT   

 
Akademie 1.,3.,5.,7.,9. 

 

 

     

                             
 

 



 
Školní výlet 
Přípravná třída – Cheb 
1. třída  - Cheb- Dolní Dvory 
2. třída   -  Františkovy Lázně 
3.  třída  -  Mariánské Lázně 
4.  třída – Plzeň - Techmánie 
5.  třída – Plzeň – Bečov 
6.  třída – Plzeň  Techmánie 
7.  třída  - Praha 
8.   třída – Praha   
9.  třída – Horní Hrad 

 

 

 

 

 

 AKCE MŠ                                  
 

                                                                                          Spolupráce s obcí :  Vítání občánků 

Mikulášská besídka                                                                                              Vánoční strom 

Posezení s rodiči u kávy 

Vánoční dílna s rodiči                                                                  

Vánoční besídka pro rodiče                                             Kroužky : Výtvarný kroužek 

Maškarní karneval                                                                              Cvičení s rodiči 

Velikonoční dílna s rodiči 

Besídka pro maminky 

Oslava MDD – sportovní odpoledne 

Divadelní představení – 4x 

Školní akademie 

Slavnostní rozloučení s předškoláky 

Školní výlet 

Společná oslava narozenin  

  

 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2015/2016 
 

Sportovní kroužek                         - Jitka Krejčíková 

Sportovní gymnastika                    - Irena Ziemnioková 

      Náprava VPU                                 - Vlasta Veverková  

      Pěvecký kroužek                            - Mirka Masarovičová 

      Pěvecký kroužek                            - Monika Kudláčová 

      Taneční kroužek                             - Vlasta Veverková 

      Německý jazyk                               - Dana Kraislová 

 

 

 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

11.2.2016 – Předmět kontroly 



 Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a 

prováděcích právních předpisů v oblasti poskytování vzdělávání a školských služeb 

6.- 9.6.2016 Předmět inspekční činnosti  

 Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou 

školou, základní školou a školní družinou, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu 

a výsledku vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů 

 Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu 

s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy 

 Inspekční činnost byla vykonána rovněž na podnět podle §174 odst.5  školského 

zákona, který byl ČŠI doručen v průběhu inspekční činnosti. 

Závěry : 

Zásadní klady – výběr metod a forem práce s činnostním charakterem při vzdělávání dětí 

v přípravné třídě, -aktivní zapojení žákovského parlamentu do činnosti školy podporující 

rozvoj sociálních dovedností a dovedností, které žákům umožní podílet se smysluplně na 

životě společnosti, - vytváření příležitostí pro podporu sociálního a osobnostního rozvoje žáků 

formou projektů,- účinná spolupráce s neziskovou organizací v oblasti podpory žáků ze 

sociálně znevýhodněného prostředí 

Zásadní nedostatky – zpracování individuálních vzdělávacích plánů není jednotné, některé 

nejsou v souladu s příslušným právním předpisem a není dodržena zákonná lhůta pro jejich 

vypracování,- ve III. Třídě převyšuje k datu inspekční činnosti počet žáků se zdravotním 

postižením individuálně integrovaných v běžné třídě počet stanovený právním předpisem,- 

není zajištěna odborná a pedagogická úroveň při vzdělávání žáků s LMP ve vyučovacích 

hodinách, v nichž výuka probíhá pouze pod vedením asistenta pedagoga nebo v nichž výuka 

není uskutečňována pedagogem, ale je zajištěn pouze dohled jiného pedagoga, - školní 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání není v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání,- rozsah přímé pedagogické činnosti učitelek mateřské 

školy neodpovídá právnímu předpisu, - učebnice a učební texty nejsou žákům prvního ročníku 

poskytovány bezplatně 

 

j) základní údaje o hospodaření školy 

Rozpočet přímých výdajů na rok 2016 KÚ Karlovarského kraje                  9 614 010,- Kč 

Limit normativního  počtu  zaměstnanců                                                                   25,195 

Rozpočet prostředků Obce Dolní Žandov 1 800 000,- Kč na provoz školy.  

 

k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 

Škola není zapojena do těchto programů. 

 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení není škola zapojena. 

 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Škola se zapojila do projektu OPVK č.56 pod názvem Čte celá škola. Projekt proběhl do 31.12.2016 

Škola získala 227 024,- Kč. Bylo zakoupeno 753 knih. V dalším školním roce se škola přihlásila do 

projektu Hravě a tvořivě. 

 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Partnery pro školu dále zůstávají členové tělovýchovné jednoty a hasičského sboru. Žáci školy 

navštěvují jejich kroužek, navzájem si půjčujeme prostory – tělocvičnu a hřiště. Žáci školy vystupují 

při akcích, které pořádá Obec Dolní Žandov (Vítání občánků, Vánoční posezení s důchodci,         



Rozsvícení vánočního stromu, MDŽ). Škola úzce spolupracuje se sdružením KVAS. 

 

 

 

 

 

Schváleno pedagogickou radou : 26.9.2016 

Schváleno školskou radou :  2.11.2016 

                                                                                      Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka 


