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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, 354 93 Dolní Žandov 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75005239 

IZO 600066517 

identifikátor školy 600066517 

vedení školy ředitel: Mgr. Ivana Weinzettlová do 
31.7.2021 
od 1.8.2021 Ing. Věra Havlíčková 
zástupce ředitele: Mgr. Vlasta Hrbková 

kontakt tel.:354693581 
e-mail: sekretariat@zsdolnizandov.cz 
            havlickova@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 30.6.2021 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ 
žáků 

Počet 
dětí/žáků na 
třídu 

Celkem MŠ , 
ZŠ 

Mateřská škola 2 43 21,5 43 

Přípravná třída 1 14 14 14 

1. stupeň ZŠ 5 86 17,2  

2. stupeň ZŠ 4 67 16,75 153 

Školní družina 2 50 25 50 
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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              
Setkávání a schvalování dokumentů probíhalo on-
line. Školské radě byla podána jedna stížnost, 
kterou přeposlala k řešení ředitelce školy.  
Volby do ŠR za pedagogický sbor proběhnou na 
začátku školního roku 2021/2022. 

 

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.  

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 a hřiště TJ Dolní Žandov 

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

Žákovský nábytek Splňuje potřeby školy. Byly nakoupeny jednomístné 
lavice pro žáky se SVP. 

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 2020/2021 se zakoupily učební 
pomůcky a učebnice v hodnotě cca 80 000 - Kč 

Vybavení školy audiovizuální 
a výpočetní technikou 

Škola zakoupila novou ICT technikou , AVG a 
proběhla oprava internetu. Použily se finanční 
prostředky ze státního rozpočtu a z rezervního fondu 
cca 250 000,- Kč   

Komentář:  Byla podepsána dohoda s novým správcem ICT. 
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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  
Školní vzdělávací program přípravné třídy 

MŠ 
 
 
ZŠ  
PT 

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, přípravu 
navštěvovalo 12 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 29,3715 

Počet učitelů ZŠ 13,818  

Počet vychovatelů ŠD 1,7708  

Počet učitelek MŠ 3,6452 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3,3 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1  

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3,2 

Asistent pedagoga                                1,6375 

Asistent pedagoga MŠ                                 1 

 
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  
 

Odborná kvalifikace % 

Přípravná třída 100 

Učitelé 1. stupně 60 

Učitelé 2. stupně 55 

Učitelky MŠ 75 

Vychovatelky ŠD 33 

Průměrný věk 
učitelů ZŠ 

51,11 

Průměrný věk 
učitelů MŠ 

38,25 
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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 

 
počet prvních 

tříd 
počet dětí 

přijatých do první 
třídy 

2021/2022 

z toho počet dětí  po 
odkladu nebo 
dodatečném 

odkladu 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2021/2022 

1 15 2 7 

1.9. 2020 nastoupilo celkem 19 žáků. 

 
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 
  

4 1 1 0 5 11 22 

  
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 

11 3 
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Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

23 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 
nebo dodatečném 

odkladu) 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2020/2021 

1 15 2 7 

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. 17 2 14 1 0 

II. 12 3 9 0 0 

III. 17 3 14 0 0 

IV. 19 5 14 0 0 

V. 21 10 11 0 0 

Celkem 86 23 62 1 0 

   2. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 13 7 5 1 0 

VII. 13 9 2 2 0 

VIII. 18 13 5 0 0 

IX. 23 16 7 0 0 

Celkem 67 45 19 3 0 

Údaje o zameškaných hodinách za I. pololetí a část II. pololetí 
 

Celkem Počet omluvených hodin Počet neomluvených 
hodin 
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I.   5809 
 
 
    II .          6003 
 

5268 
Na 1 žáka je průměrně 39,72 
 
4905 Na 1 žáka je průměrně 22,33 
 
 

541 
 
 
1098 

 
 
Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními 
 

CELKEM  41 

LMP  7 

Těžké tělesné postižení  1 

Mírné poruchy chování  5 

Středně závažné poruchy chování  1 

Středně závažné poruchy učení  20 

Vada řeči  12 

 
Komentář: někteří žáci mají více vad, proto součet 
41 neodpovídá výčtu. Škola spolupracuje s PPP a 
SPC Mariánské Lázně a Cheb. Na žádost rodičů je 
povolen individuální plán vzdělávání.  
 

 K 31.8.2021 
KÚ Karlovarského kraje 
vyčlenil na podpůrná 
opatření 1 322 108,- 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  
Ve spolupráci s PPP proběhlo v 1. třídě mapování vztahů mezi žáky a mezi 
žáky a třídní učitelkou. Zároveň v této třídě byl využit z projetu APIV 
mentoring. 

• konzultace pro vycházející žáky a jejich rodiče – probíhaly hlavně on-line 
 

 
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 

Ve školním roce 2020/2021 nemohl být plně splněn preventivní program kvůli zavření 

škol, které bylo nařízeno MŠMT. 

    
PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020/2021 

Plnění preventivního programu se přesouvá do školního roku 
2021/2022. Byly splněny v jednotlivých třídách jen dílčí úkoly. 

 
 

     g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
  NÁZEV cena MÍSTO 

Jak na čtení s předškoláky 2080,00 
Mariánské 
Lázně 

Pohyb organizované skupiny dětí MŠ 0,00 webinář 

Možnosti intergrace jazykové a 
komunik.výchovy 0,00 webinář 

Vzdělávání dětí a žáků s rizikovým chováním 0,00 webinář 

Vzdělávání dětí a žáků s rizikovým chováním 0,00 webinář 

SPCH u dětí v předškolním věku 1390,00 webinář 

Počítač, tablet a telefon - využití ve výuce 1390,00 webinář 

Mentorská podpora ped.prac. v rámci APIV B 0,00 
Dolní 
Žandov 

Jak hodnotit v dějepisu bez písemek a 
zkoušení 0,00 webinář 

Pedagogická diagnostika pro základní 
vzdělávání 0,00 webinář 

Jak naplno využít hry ve výuce dějepisu 0,00 webinář 

Tvořivá práce s uměleckým textem-Polednice I. 0,00 webinář 

Tvořivá práce s uměleckým textem-Polednice 
II. 0,00 webinář 

PO pro vzdělávání žáků se SVP 0,00 webinář 

Neberte to osobně 250,00 webinář 

Neberte to osobně 250,00 webinář 

Oceňující ptaní 350,00 webinář 

Hodnocení v individualizované výuce v 
zákl.vzd. 0,00 webinář 

10 tipů jak na kreativní myšlení 150,00 webinář 

Školení hygienického minima 1020,00 webinář 

Co je to ten 3D tisk 0 webinář 

Robotika s WeDo 1. stupeň 0 webinář 

Scratsch vs. makeCode 0 webinář 

Tvořme pojmovou mapu v informatice 0 webinář 

Unplugged aktivity v inf. zaměř. předmětech 0 webinář 
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Rozvíjíme inf. Myšlení unplugged 0 webinář 

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky 0 webinář 

Filozofie změn v informatice v RVP ZV 0 webinář 

Modelové ŠVP pro novou informatiku 0 webinář 

Rozvoj digitální gramotnosti 0 webinář 

Pojmy obsah, obvod, objem, povrch 0 webinář 

Robotika s LEGO Mindstorms 0 webinář 

Metodické setkání ICT metodiků a  KOO 0 webinář 

  6880,00   

 
 
 
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Opatřením Ministerstva zdravotnictví byly veškeré aktivity zakázány. 
 
 
Příprava žáků na soutěže, reprezentace školy 

 
Žákovský parlament – jeho činnost probíhala on-line. Členové žákovského 
parlamentu se zapojili do online konference parlamentů a zároveň sdíleli zkušenosti 
s realizací projektu Starým věcem nový život, který podpořila Nadace VIA. Výtěžek, 
který činil cca 75000,- , byl předán chlapci s nemocí motýlích křídel. 
Na schůzkách v červnu připravili Čápata plán na další školní rok. 
 
Školní výlet 
Přípravná třída – Chomutov - ZOO 
1. Kvůli špatnému počasí se nekonal. 
2. Kvůli špatnému počasí se nekonal. 
3. Úbočí - hrad 
4. Dolní Žandov - obora 
5. Plasy 
6.Cheb- Krajinka 
7.Cheb – Skalka, Komorní hůrka 
8.Cheb- Krajinka 
9. Kladská – 2 dny- Panská rozhledna 
 
 
  Spolupráce s obcí :  
V tomto roce se žáci akcí nemohli účastnit kvůli opatření Ministerstva zdravotnictví, 
které zakázalo shromažďování lidí z obavy nákazy Covid -19. Paní učitelka 
Masarovičová vedla spolu s paní starostkou o prázdninách  tři neděle příměstský 
tábor. 
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ch) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Byla provedena inspekční činnost. ČŠI  kontrolovala distanční vzdělávání. Osobně 
v 1. a 2. třídě, on line  v aplikaci Teams v ostatních ročnících. Výstupem byl rozhovor 
s každým pedagogem. 
 
i) základní údaje o hospodaření školy 
Rozpočet přímých výdajů k 31.8. 2021 MŠMT 16 440 993- Kč,  KÚ Karlovarského 
kraje      1 539224,- Kč, podpůrná opatření 1 322 108,- Kč,- Kč – tj. celkem 19 302 
325,- Kč,- Kč 
 
Rozpočet prostředků Obce Dolní Žandov 2 000 000,- Kč na provoz školy.  
   

                                        Zpracovala:        Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka školy 

                                                                        

 

Schváleno pedagogickou radou : 20.9.2021 
Schváleno školskou radou :    4.10.2021   
                                                                                     

 


