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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 
e-mail:  starosta@dolnizandov.cz 

                epodatelna@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 30.6.2019 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ 
žáků 

Počet 
dětí/žáků na 
třídu 

Celkem MŠ , 
ZŠ 

Mateřská škola 2 42 21 42 

Přípravná třída 1 16 16 16 

1. stupeň ZŠ 5 81 16,2  

2. stupeň ZŠ 4 67 16,75 148 

Školní družina 2 39 19,5 39 

 
 
 
 
 

mailto:weinzettlova@zsdolnizandov.cz
mailto:starosta@dolnizandov.cz
mailto:epodatelna@dolnizandov.cz
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Školská rada 
Datum zřízení                                                     30.11.2005 

Počet členů školské 
rady  
k 31.8.2020 
 

6 členů 
Mgr. Dana Baloghová – předseda 
Mgr. Helena Čverha  
 Ivona Kohoutová,  Ing.Eliška Stránská,  
 Jana Sutrová, Andrea Hnatová 
              
 

 

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. Od nového 
školního roku bude zřízena přípravná třída. 

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.  

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 výuce a  uspořádávání akcí školy. 

Sportovní zařízení Hřiště škola nemá, využívá odpočinkového areálu za 
školou. 

Dílny a pozemky Dílny ve škole nejsou, na školním pozemku pracují 
především žáci 1. stupně. 

Žákovský nábytek Splňuje potřeby školy. 

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 2019/2020 se zakoupily učební 
pomůcky a učebnice v hodnotě cca 110000,- Kč 

Vybavení školy audiovizuální 
a výpočetní technikou 

Škola je dostatečně vybavena audiovizuální 
technikou. Technika byla zakoupena pro žáky se 
SVP. 10 notebooků bylo zakoupeno ze Šablon. 

Komentář:  Vybavení školy bylo zakoupeno většinou  z projektu 
Šablony. 
Během prázdnin se vyměnila podlahová krytina 
v pavilonu 1.,2. stupně a v pavilonu sekretariátu školy 
v celkové hodnotě 1 407 517,- Kč. 
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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  

MŠ 
 
 
ZŠ 

Komentář: V tomto školním roce byly uzavřeny školy od 
11.března z důvodu chřipkové epidemie Covid-19. Žáci 9. 
ročníku se vrátili do lavic  19.5., aby se mohli připravit na 
červnové přijímací zkoušky na střední školy Z 10 žáků 
pravidelně až do 30.6. chodilo 9 žáků.. Od 25. 5. nastoupili do 
školy žáci 1. stupně. Žáci ostatních ročníků mohli začít 
dobrovolně chodit do školy od 8.6. Účast ve třídách byla tak 
třetinová. Hodnocení žáků ve druhém pololetí bylo ovlivněno 
distančním vzděláváním, individuálním přístupem ke každému 
žákovi. 

 

 
 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 32– 28,899 

Počet učitelů ZŠ 14 -  13,6 

Počet vychovatelů ŠD 2 – 1,316 

Počet učitelek MŠ 4 – 3,403 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5- 3,25 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 - 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 – 3,2 

Asistent pedagoga                                 4 – 2,13 

Asistent pedagoga MŠ                                1- 1 

 
 
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  
 

Odborná kvalifikace % 

Přípravná třída 100 

Učitelé 1. stupně 60 

Učitelé 2. stupně 77 

Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 

Průměrný věk 
učitelů 

49,7 
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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 0,5 

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 

e)  
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 0 4 0 2 4 10 

  
Na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední 
školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

 0 0 0  0 1  0  1 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků 

3 1 
  

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku  

10 1 
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Zápis k povinné školní docházce 
 

počet prvních 
tříd 

počet dětí přijatých 
do první třídy 

z toho počet dětí 
starších 6ti let 

(nástup po 
odkladunebo 
dodatečném 

odkladu) 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2020/2021 

1 22 9 3 

1.9. 2020 nastoupilo celkem 19 žáků. 

 
 
  

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
Přehled o prospěchu k 30.6.2019 
   1. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 
s vyznamenání
m 

Neprospěl
o 

Nehodnoceno 

I. 11 0 11 0 0 

II. 18 0 18 0 0 

III. 19 3 16 0 0 

IV. 22 5 17 0 0 

V. 11 3 8 0 0 

Celkem 81 11 70 0 0 

   2. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 15 10 4 1 0 

VII. 18 14 4 0 0 

VIII. 24 18 6 0 0 

IX. 10 8 2 0 0 

Celkem 67 50 16 1 0 

 

 
Komentář :  Příloha č. 1- Přehled klasifikace školy 2019/2020– 1.,2. pololetí 
                   Příloha č. 2 – Výsledková sestava přijímacích zkoušek 
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Údaje o zameškaných hodinách za I. pololetí a část II. pololetí 
 

Celkem Počet omluvených hodin Počet neomluvených 
hodin 

I. 6211 
 
 
II .8272 
 
 

6074 
Na 1 žáka je průměrně 39,72 
 
3473. Na 1 žáka je průměrně 
22,33 
 
 

137 
 
 
22 

 
 
Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními 
 

CELKEM  30 

 
Komentář: Škola spolupracuje s PPP a SPC 
Mariánské Lázně a Cheb. Na žádost rodičů je 
povolen individuální plán vzdělávání.  
 

 K 31.8.2020 
KÚ Karlovarského kraje 
vyčlenil na podpůrná 
opatření 1 732 111,- Kč 

 
 

 
e) práce školního poradenského pracoviště 

a) Výchovný poradce 

• evidence dětí s SPU, evidence integrovaných žáků 

• pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů  

• spolupráce s PPP, SPC, SVP 

• konzultace pro vycházející žáky a jejich rodiče 
 
b) Školní metodik prevence 

• mapování vztahů v třídních kolektivech  

• nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním 
učitelům a zabezpečení těchto programů 

• poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice všem 
učitelům 

• příprava plánu prevence a jeho kontrola 
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f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

I letos, ve školním roce 2019/2020, na naší škole probíhala prevence proti sociálně 

patologickým jevům. Především jako součást výuky v různých předmětech (hlavně Výchova 

ke zdraví, Výchova k občanství a Etická výchova) a také jako každodenní činnost třídních 

učitelů.  

1) Metodik prevence 
     6. ročník  - zdravá strava (5 vyučovacích hodin) 
     7. ročník  - návyky a závislosti (6 vyučovacích hodin) 
        - manipulace, reklamy (3 vyučovací hodiny) 
       - sociální sítě (2 vyučovací hodiny) 
     9. ročník  - tolerance, lidská práva, holocaust (5 vyučovacích hodin) 
2) Třídní učitelky 
     2. ročník - dopravní výchova – Zebra se za tebe nerozhlédne (po celý školní rok) 
     3. ročník - dopravní výchova – Zebra se za tebe nerozhlédne (po celý školní rok) 

 

    
PREVENTIVNÍ PROGRAM 2019/2020 

BESEDY/PŘEDNÁŠKY/PROGRAMY 

KDO? TŘÍDA OBSAH 

ZÁŘÍ 

Hasiči ML 3. třída 
představení hasičské stanice, práce 
hasičů, bezpečnost na pracovišti 

Hasiči ML 5. třída 
představení hasičské stanice, práce 
hasičů, bezpečnost na pracovišti 

LISTOPAD 

TyfloCentrum 
3. třída 

možnost pomoci postiženým lidem 
(slepým), představení povelů psa, 
vyzkoušení si slepoty na vlastní kůži, 
atd. Karlovy Vary 

PROSINEC 

Calliditas 
edutainment 

6. + 7. třída 

bezpečné používání PC, informace o 
virech, zabezpečení PC, vytvoření 
bezpečného hesla, znaky spamů a 
scamů 

Návštěva domova 
seniorů – Ježíškova 
vnoučata 

3. třída 
pomoc druhým, uvědomění si potřeb 
druhých, uvědomění si dobrého 
skutku 

LEDEN 
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Ing. Jan Zugárek  8. třída 

představení profese projekční činnost 
ve výstavbě, konkrétně generální 
projektant rekonstrukce staveb, 
výhody a nevýhody profese, 
požadavky na ní atd. 

Policie ČR 7. + 9. třída 

návykové látky – přehled a rozdělení 
drog, účinky drog, rizika vyplívající 
z užívání drog, změny v oblasti 
fyzické, psychické a sociální, trestně 
právní aspekty 

      

ÚNOR 

ZZS Karl. kraje – 
Jindřich Hovorka 

8. třída 
představení profese záchranář/řidič, 
výhody a nevýhody profese, 
požadavky na ní atd. 

 

     g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
    

    Školení DVPP        rok 2019/2020  

    
 
 

    

 NÁZEV  Myšlenkové mapy ve výuce  

Digitální fotografie I.-Úvod do problem.  Proč děti trpí nechutenstvím  

Digitální fotografie II.-Prak.ter.workshop  Infekční a parazitální onemocnění dětí  

Polytechnické vzdělávání I. - MŠ  Jak pracovat s metodikou dopr.vých.ZŠ  

Bádáme a přemýšlíme hrou  AP v rezortu školství a dopady novely  

Digitální fotografie III.-Počítač.zprac.obr  Proč se děti chovají problémově  

S písničkou jde všechno lépe, i němčina  Autismus  

Seznamte se!  Specifická komunikace s rodiči dětí  

Osobnostně sociální rozvoj v MŠ I.  Problémové chování u dětí předšk.věku  

Kariérní poradenství v praxi  Rozvíjení prosociál.chování u dětí předš  

Kreativní činnosti-proplétání, drátkování  Jak nastavit podmínky znovuotevír. MŠ  

Pohled do zrcadla-stůj rovně bez bolesti  Osobnost.soc.rozvoj ped.-syndrom vyhoř  

Komunikace s rodiči  Dysortografie a Dysgrafie  

Tvořivá práce s tematickými celky  Učíme se doma hrou  

Seminář EduOnline 2020  Jak na téma autor.práva a licence v ČJ  

AP v rezortu školství a dopady novely  Zpětná vazba-účinný nástroj rozvoje  

Knížka největší přání ve výuce  Jak učit sloh bez nudy  

WEB - Inspirativní webinář  Modelování aneb hmota v praxi  

Specifické poruchy chování  Polytechnická pregram. V MŠ  

Jak být dobrým učitelem na dálku  Dyslálie - Jak správně procvičovat TDN,  

Jak učit sloh bez nudy  Využití myšlenkových map v procesu uč  

Komunikace a sdílení materiálů se žáky  Skládačky nejen v češtině  

HistoryLab:práce s prameny v hist.vzděl.  Jak komunikovat s rodiči žáků a dětí  

Tipy do výuky dějin 20. století  Co dělat, když mám v MŠ dítě s OMJ  

Školní neprospěch a poruchy  Specifické poruchy učení u dětí  

Efektivní řešení konfliktů v jednání s rod.  Slovní hodnocení-podstata,zavedení,nál  
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Metoda R.Feuersteina v praxi  Únikové hry a další schovávačky-aneb  

Sociální klima třídy a role učitele  Jak na zemák  

Výuka prožitkem-osvěd.a vyzk.aktivity  Karel Čapek-komplet.příprava na 16 v.hodi  

Netiketa napříč internetem  Přechválená generace a selhávání  

Dyslálie - Jak cvičit hlásky L,R,Ř  Zavádění formativního hodnocení  

Vliv traumatu na psychiku dětí  Rozvoj logického myšlení-předmatemat.gr.  

Distanční výuka s učeb. Beste Freunde  Poruchy chování v dětském věku  

Zákl.čten.pregram.v MŠ ŠABLONY  Jak bezchybně vyplnit výkazy P1c-01 a P1d-01  

Podpora při vzdělávání dětí, žáků se SPCH  Aby byla skupinová práce efektivní  

Komunikace rodina - škola  Aktivity pro rozvoj hrubé a jemné motoriky  

Rozvoj jemné motoriky aneb jak připravit  Rozvoj jazykových dovedností- NJ  

 
Celková finanční částka za školení  - 61 633,80 Kč 

 
 
 
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

     

ZÁŘÍ Hasičská stanice                                        3.   

 Hasičská stanice 5.   

ŘÍJEN Exkurze Praha             8.  

 

  Exkurze - knihovna              3.       

 Soutěž – deskové hry              3.- 4.. (výběr)   

     

LISTOPAD Stavitelé lázní – Klášter Teplá 7.   

 Tyflocentrum              3.   

     

PROSINEC Mikuláš ve škole 9.   

 Posíláni přání Ježíškovi ŽP   

 Vánoční besídka ŠD   

 Vystoupení v DD L. Kynžvart 3..   

 Kino Cheb – Poslední aristokratka 5. -  9.    

 Kuchařská soutěž- vánoční cukroví ŽP + výběr   

 Planeta Země 3000 Kolumbie 4. – 9.   

 Od adventu do Vánoc Sbor 2. stupeň   

 Koncert v kostele sbor 1.a 2. stupeň   

   

LEDEN Novoroční turnaj ve stolním tenise 1. stupeň   

 Přednáška – povolání 8.   

 Přednáška – návykové látky PĆR 8.   

ÚNOR Oslava Valentýna ŽP   

 Divadlo v anglickém jazyce 9..   

 Valentýn – vzkazy v srdíčku 1. – 9.    

BŘEZEN MDŽ – kulturní sál      sbor 2. stupně   
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Příprava žáků na soutěže, reprezentace školy 
Žákovský parlament  
Pěvecký sbor  
Házená  
Čtenářský klub   
 Klub logických her 
 
Školní výlet 
Školní výlety se nekonaly z důvodu chřipkové epidemie, kdy MŠMT společné akce zakázalo. 
 
 
AKCE MŠ                                  
Vánoční dílna s rodiči                                                     
Vánoční nadílka                                                                 
Vánoční besídka pro rodiče                                              
Maškarní karneval                                                                           
Besídka pro maminky 
Divadelní představení  
 
 
  Spolupráce s obcí :   
 
   Vítání občánků 
   Mikulášská besídka  
   Vánoční strom 
   Vystoupení pro seniory (MDŽ, Vánoce) 
 
 
ch) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Nebyla provedena inspekční činnost. 
 
i) základní údaje o hospodaření školy 
Rozpočet přímých výdajů k 31.8. 2020 MŠMT 14 808554,- Kč,  KÚ Karlovarského 
kraje                  1 523197,- Kč, podpůrná opatření 1 732 111,- Kč,- Kč – tj. celkem 
18 063 862,- Kč,- Kč 
Od 1.1.2020 došlo k novému financování školství podle PHmaxu. 
Rozpočet prostředků Obce Dolní Žandov 2 200 000,- Kč na provoz školy.  
 
j) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 
Škola není zapojena. 
 
k) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení není škola zapojena. 
 
 
l) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích   
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zdrojů 
 
Škola se zapojila do dalšího projektu Šablony II. Od 1.9.2019 do 31.8.2021. Celková 
požadovaná částka na realizaci projektu je 1 271 526,- Kč.  
Realizace projektu zastavila pandemie Covid -19. V příštím roce bude Šablony naplňovat 
ihned od září 2020, případně požádáme o prodloužení doby realizace. 
 
 
 
m) 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. Žáci školy vystupují při akcích, které pořádá Obec Dolní 
Žandov (Vítání občánků, Vánoční posezení s důchodci, Rozsvícení vánočního stromu, 
MDŽ).  
 
 
 
 
 
                                                                       Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka 

 

Schváleno pedagogickou radou :  21.9.2020 
Schváleno školskou radou :      21.10.2020 
                                                                                     

 


