
  
 

 

 

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres 

Cheb, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 
                               Výroční zpráva 

školní rok 2016/2017 
 



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 30.6.2017 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Celkem MŠ , ZŠ 

Mateřská škola 1 27 27 27 

Přípravná třída 1 19 19 19 

1. stupeň ZŠ 5 103 17,8  

2. stupeň ZŠ 4 51 12,75 154 

Školní družina 2 46 23 46 

 

Školská rada 

Datum zřízení                                                     30.11.2005 

Počet členů školské rady  

 

 

6 členů 

Mgr. Barbora Dúcka - předseda  

            Ivona Kohoutová,  Ing.Eliška Stránská,  

            Jana Sutrová, Ludvík Hladký 

             Mirka Masarovičová 

 

Kontakt 354693581  

 

mailto:weinzettlova@zsdolnizandov.cz
mailto:starosta@dolnizandov.cz
mailto:epodatelna@dolnizandov.cz


 

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 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 2016/2017 se zakoupily učební pomůcky 

a učebnice v hodnotě v MŠ 5 336,-  a v ZŠ 132 370,- Kč. 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Škola je dostatečně vybavena audiovizuální technikou.  

Komentář: 

 

Ve čtyřech  třídách  byla vyměněna stropní světla. 

 

 

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 pro přípravnou třídu 

MŠ 

 

 

ZŠ 

  

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 26 – 24,51 

Počet učitelů ZŠ 12 - 12 

Počet vychovatelů ŠD 2 – 1,31 

Počet učitelek MŠ 2 - 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 – 3,25 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 - 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 – 3,2 



Asistent pedagoga                                 3 – 1,75 

 

 

Pedagogičtí 

pracovníci Funkce Úvazek. 
Stupeň 

vzdělání 

1 učitelka 1,0 SŠ 

2 učitelka 1,0 SŠ 

3            učitelka  1,0 VŠ 

4 učitelka 1,0 VŠ 

5 učitelka 1,0 SŠ 

6 učitelka 1,0 VŠ 

7 učitelka 1,0 VŠ 

8 učitelka 1,0 VŠ 

9 učitelka 1,0 VŠ 

10 učitelka 1,0 SŠ 

11 zástupce 

ředitele 

1,0 VŠ 

12 vychovatelka 0,733 SŠ 

13 vychovatelka 0,583 SŠ 

14 ředitelka 1,0 VŠ 

15 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

16 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

17 asistent pg 0,5       SŠ 

18 asistent pg 0,5 SŠ 

19 asistent pg 0,5 SŠ 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 60 

Učitelé 2. stupně 66 

Učitelky MŠ 100 

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 0,5 

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 
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 

  

1 0 2 0 3 2 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 

2 0 

  

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 0 

 

 

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 

2017/2018 

1 27 4 4 

1.9. 2017 nastoupilo celkem 20 žáků. 

  

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu k 30.6.2017 

1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

I. 26 2 24 0 0 

II. 15 5 10 0 0 

III. 17 7 10 0 0 

IV. 20 12 8 0 0 

V. 25 13 11 1 0 



Celkem 103 39 63 1 0 

2. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 14 8 4 2 0 

VII. 14 10 4 0 0 

VIII. 15 10 4 1 0 

IX. 8 6 2 0 0 

Celkem 51 34 14 3 0 

 

 

Komentář :  Příloha č. 1, Příloha č. 2 

 

 

 

 

Údaje o zameškaných hodinách za II. pololetí 

 

Celkem Počet 

omluvených 

hodin 

Počet neomluvených hodin 

7071 7025 

Na 1 žáka je 

průměrně 46,95 

hodin. 

46 

 

 

Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními 

 

CELKEM  19 

 

Komentář: Škola spolupracuje s PPP a SPC Mariánské 

Lázně a Cheb. Na žádost rodičů je povolen individuální 

plán vzdělávání.  

 

 K 31.8.2017  

KÚ Karlovarského kraje 

vyčlenil na podpůrná opatření 

644 594,00 Kč. 

 

 

e) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Hodnocení MPP šk. rok 2016/2017 

Témata plněna v rámci osnov od 1. – 9. Ročníku.  

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 

       

b)  nezjištěny žádné případy : 

      - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

      - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 



       

c) zákonní zástupci zváni do školy v případě vysoké absence – 4 případy 

                                                         v případě špatné přípravy na vyučování – 1 případ 

                                                         v případě šikany – 1 případ 

 Prevence 2016/2017 

Pedagogové se zaměřili na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci ve třídách, 

toleranci, ochotě pomoci.  

 Žáci byli vedeni k vyjadřování vlastního názoru a snaze naslouchat druhým.  

V tomto je přínosný především žákovský parlament, jednotlivé úkoly či akce jsou 

zejména o vyjádření vlastního názoru, schopnosti konstruktivně řešit dané situace, 

argumentovat  a také být schopen kompromisu. Jednotlivé návrhy se řeší nejen na 

půdě parlamentu, ale především ve třídách. 

 

 

 

Akce související s primární prevencí 

 projekt Můj deváťák, ve kterém byl každý deváťák garantem několika 

prvňáčků. Deváťáci se svým svěřencům věnovali po celý školní rok 

 projekt „Správná 9“ – podporuje mezivrstevnické vztahy, žáci pracují ve 

družstvech složených napříč třídami – v každém družstvu je zastoupen žák od 

přípravné třídy po 9. Ročník (spolupráce, rozhodování, organizace, 

kompromis, vzájemná pomoc,…) 

 beseda Moderní je nekouřit – 6. ročník 

 beseda Přátelství a láska – 8. ročník 

 beseda 1. pomoc – 5. Ročník 

 projekt Filipíny – za obry a trpaslíky – 4. – 9. ročník, poznání jiné kultury, 

odlišných priorit i žebříčku hodnot 

  

 

Spolupráce s rodiči 

 třídní učitelka uspořádala besedu pro rodiče budoucích prvňáčků na téma První školní 

rok 

 akce Odměny pro řidiče – 5.12.– 20.12. děti každé ráno odměňovali rodiče, kteří při 

přivážení svých potomků do školy nezajížděli přímo před vchod školy - garant Čápata 

 akce Pouštění balónků Ježíškovi – garant Čápata 

 Buřtování – rozloučení se školním rokem, seznámení s pedagogickým obsazením 

školy pro rok 2017/2018 

 akce Tenkrát na západě - letní kino, Já, kocour 

 školní Akademie 

 spolupráce s rodiči na třídních schůzkách, kde se projednávaly nejen úspěchy a 

neúspěchy žáků, ale individuálně se řešily i problémy dětí. 

  

 

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 – 3., 4., 6. ročník 

 intervence metodika prevence PPP ve 3. třídě 

 4. ročník – vztahy TU při EV (7 žáků vedených PPP a SPC, třída hyperaktivní, 

hůře se soustředí,..) 

 6. ročník – vztahy TU při EV (žáci se vzájemně nerespektují, vyčleňují jedince 

z kolektivu) 

 nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům a 

zabezpečení těchto programů 

 poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice všem 

učitelům 

 

 

     g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
    

     Školení DVPP                  rok 2016/2017 

  
Žák s potřebou PO v běžné ZŠ  

Intervence ve školní třídě  

Seminář pro výchovné poradce  

Matematika pro život II - zákl.školy 

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ - V.  

Relaxační techniky   

Podpůrná opatření – Mgr. Tormová PPP 

Podpora žáků s potřebou PO v praxi ZŠ 

Informační seminář o způsobu vykazování 
podpůrných opatření 
Cesty spolu-spolupráce AP a učitel 

Kočičí zahrada   

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
AKCE                                  ročník 

  

 

    

 

ZÁŘÍ Můj deváťák 1. a  9. 
 

 

 
Slámování 1. –  9. 

 

 

 Rozloučení s létem 1. –  9.    

 
ŘÍJEN 

Setkání parlamentů Karlovarského 
kraje          ŽP Čápata  

 

 

 

Adéla ještě nevečeřela – muzikál 
Praha          5. - 9.  

 

 

 
Turnaj ve stolním tenise          6. – 9.   

 

 

 
 Exkurze  Úřad práce Cheb                                                                                  9.     

 

 

 Halloween – dílny, průvod obcí 1.  –  9.    

     

LISTOPAD Kuchařská soutěž         4.    -   9.   



 
Šplh Mariánské Lázně        2.,3.,4.,5.,7. 

 

 

 
Příroda spojuje- návštěva SRN 6.-9.  výběr dívky a chlapci 

 

 

 

Cestou spolu 
Olympiáda z českého jazyka 8. a 9. 

 

 

 SCIO 9.    

PROSINEC Vánoční dílnička 1. – 9.  
 

 

 Prodej vánočních dárků ŹP Čápata   

 
Koncert v kostele  sbor 1. a 2. stupně 

 

 

 
Čertovský rej 9. 

 

 

 Čertovské závody ŠD   

 Vánoční besídka ŠD   

 Vystoupení pro seniory Sbor 1.a 2. stupně   

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

 

 

 
Výstava hraček 

  

 

 Vánoční soutěže – 5 stanovišť 1.-9., PT   

 Kino Cheb – Anthropoid, Lichožrouti 6. -  9.    

 Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu 1. – 9.    

 Odměny pro řidiče ŽP Čápata   

 Betlémy Mar. Lázně 5.   

 Miniházená 2. – 5.    

LEDEN Kino Filipíny 4.-9. 
 

 

ÚNOR Okresní kolo Olympiády v ČJ 4. místo Oreská 
 

 

 Turnaj házené 2. – 5.   

 Valentýn – vzkazy v srdíčku 1. – 9.    

BŘEZEN MDŽ – vystoupení sborů Sbor 1.a 2. stupně   

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

 

 

 Nocování Čápat     

  První pomoc 5.    

DUBEN Beseda – Moderní je nekouřit 6.  

 
Beseda – Přátelství a láska 8. 

 

 

 
Školní turnaj ve stolním tenise 

  

 

 Zápis do 1. třídy ŽP Čápata   

 Exkurze Černošín  5.   

 Nocovka ŠD ŠD   

 Turnaj házená  2. – 5.    

KVĚTEN Návštěva parlamentu z Plzně ŽP Čápata   

 Finanční gramotnost přednáška  8.   

 Přednáška Dopravní výchova - Cheb 4.   

 Taneční soutěž Cheb taneční kroužek   

 Beseda – Letci RAF 8. a 9.    

 

Matematický koníček 1. -9.  

 

Divadlo Cheb PT  

ČERVEN Správná 9 1.-9., PT  

 
Olympiáda MŠ MŠ, PT 

 

 

 
Olympiáda Mariánskolázeňsko 1.-9. 

 

 

 
Tenkrát na západě – Já, kocour 9. 

 

 



 
Exkurze Chebský hrad 8. 

 

 

 
Výstava fotografií ŽP Čápata 

 

 

 
Kino Cheb – Špunti na vodě 5. – 9.  

 

 

 Sportovní dopoledne Filmová cesta 1.-9., PT   

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

 

 

 Lanové centrum Cheb  8.   

                             
 

 

 
Školní výlet 
Přípravná třída –    Cheb 
1. třída  -         Farma Kozodoj 
2. třída   -        Františkovy Lázně SOS 
3.  třída  -        Plzeň – Muzeum strašidel 
4.  třída –        Františkovy Lázně 
5.  třída –        Mariánské Lázně 
6.  třída –        Horní Hrad 
7.  třída  -        Karlovy Vary 
8.   třída –       Hřensko 
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  

  

Příprava žáků na soutěže, reprezentace školy 
Žákovský parlament V. Hrbková, J. Hrubá 

M,F nám půjde B. Dúcka 
 Pěvecký sbor M. Kudláčová 

Sborový zpěv M. Masarovičová 

Pohybové sportovní hry J. Krejčíková 

Házená D. Kraislová 

Německý jazyk D. Kraislová 

Anglický jazyk M. Müllerová 



Sportovní gymnastika I. Ziemnioková 

Taneční V. Veverková 

 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Nebyla provedena inspekční činnost. 

j) základní údaje o hospodaření školy 

Rozpočet přímých výdajů na rok 2017  KÚ Karlovarského kraje                  9 890987,00 

Limit normativního  počtu  zaměstnanců                                                                   24,777 

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 předložila žádost z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem Dolní 

Žandov – šablony. Žádost byla schválena a realizace projektu bude probíhat od 1.9.2017 do 

31.8.2019. 

MŠ  - požadováno  250 720,00 Kč 

ZŠ  -  požadováno  527 226,00 Kč 

 

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. 
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                                                                                      Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka 


