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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 

1. stupeň ZŠ 5 88 17,6  

2. stupeň ZŠ 4 65 16,25 153 

Školní družina 2 39 19,5 39 

 
Školská rada 
Datum zřízení                                                     30.11.2005 

Počet členů školské 
rady  
k 31.8.2019 
 

6 členů 
Mgr. Barbora Dúcka - předseda  
            Ivona Kohoutová,  Ing.Eliška Stránská,  
            Jana Sutrová, Ludvík Hladký 
             Dana Baloghová 

 

mailto:weinzettlova@zsdolnizandov.cz
mailto:starosta@dolnizandov.cz
mailto:epodatelna@dolnizandov.cz
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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 2018/2019 se zakoupily učební 
pomůcky a učebnice v hodnotě cca 115 000,- Kč 

Vybavení školy audiovizuální 
a výpočetní technikou 

Škola je dostatečně vybavena audiovizuální 
technikou. Technika byla zakoupena pro žáky se 
SVP. 

Komentář:  Vybavení školy bylo zakoupeno většinou  z projektu 
Šablony. 

 

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 
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 30– 27,098 

Počet učitelů ZŠ 14 -  12,729 

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 

Asistent pedagoga MŠ                                 0,5 

 

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 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 VŠ 

11 učitelka 0,5 VŠ 

12 zástupce 
ředitele 

1,0 VŠ 

13 ředitelka 1,0 VŠ 

14 vychovatelk
a 

0,733 SŠ 

15 vychovatelk
a 

0,583 SŠ 

16 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

17 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

18 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

19 učitelka MŠ 0,403 SŠ 

20 asistent pg 0,5     SŠ 

21 asistent pg 0,5 SŠ 

22 asistent pg 0,5 SŠ 

23 Asistent pg 0,5 SŠ 

24 asistent vMŠ 0,5 SŠ 
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Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  
 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 50 

Učitelé 2. stupně 77 

Učitelky MŠ 75 

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 1 1 0 3 4 10 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků 

4 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  

11 0 

Poznámka : 1 žákyně nenastoupila na žádnou střední školu. 
 
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 

2019/2020 

1 13 4 6 

1.9. 2019 nastoupilo celkem 12 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. 16 0 16 0 0 

II. 20 4 15 1 0 

III. 24 4 20 0 0 

IV. 11 4 7 0 0 

V. 17 6 11 0 0 

Celkem 88 18 69 1 0 

   2. stupeň 

Třída Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 21 15 5 1 0 

VII. 23 16 7 0 0 

VIII. 10 6 3 1 0 

IX. 11 9 2 0 0 

Celkem 65 46 17 2 0 

 

 
Komentář :  Příloha č. 1- Přehled klasifikace školy 2018/2019– 2. pololetí 
                    Příloha č. 2- Počty výchovných opatření 



7 
 

 

 
Údaje o zameškaných hodinách za II. pololetí 
 

Celkem Počet 
omluvených 
hodin 

Počet neomluvených hodin 

8272 8146 
Na 1 žáka je 
průměrně 
52,68. 

126 

 
Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními 
 

CELKEM  31 

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

 K 31.8.2019  
KÚ Karlovarského kraje 
vyčlenil na podpůrná 
opatření 1 460 123,- Kč 

 
 

e) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

I letos, ve školním roce 2018/2019, na naší škole probíhala prevence proti sociálně 

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

výchova ke zdraví, výchova k občanství, etická výchova, člověk a jeho svět a člověk a svět 

práce) a také jako každodenní činnost třídních učitelů. 

V 1. třídě byla metodikem prevence provedena lekce z programu Kočičí zahrada, pomocí 

které si žáci měli uvědomit důležitost pravidel. Se získanými zkušenostmi a informacemi 

nadále pracovala třídní učitelka.  

V hodinách výchovy ke zdraví v 7. třídě byl metodikem prevence veden sedmihodinový 

program, během kterého se žáci seznámili s riziky, která vyplývají z užívání návykových látek 

a uvědomění si, že každý si vybere svou cestu a každý má mnoho možnosti. 

V 7. třídě metodik prevence pracoval na vztazích v kolektivu a nezdravé soutěživosti.  

Vnějšími realizátory byly provedeny přednášky, besedy viz tabulka. 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM 2018/2019 
BESEDY/PŘEDNÁŠKY/PROGRAMY 

 

KDO? KDY? TŘÍDA OBSAH 

ZÁŘÍ    
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Hasiči ML 17., 18. 9. 2018 3. třída představení hasičské stanice, práce 
hasičů, bezpečnost na pracovišti 

Hasiči ML 24. 9. 2018 5. třída představení hasičské stanice, práce 
hasičů, bezpečnost na pracovišti 

ŘÍJEN    

Ing. Jan Zugárek 16. 10. 2018 8. třída představení profese projekční 
činnost ve výstavbě, konkrétně 
generální projektant rekonstrukce 
staveb, výhody a nevýhody profese, 
požadavky na ní atd.  

Dům dětí a mládeže 
Sova, Cheb 

25. 10. 2018 4. třída dopravní výchova 

LISTOPAD    

PČR – Mariánské 
Lázně 

7. 11. 2018 1. + 2. třída seznámení s náplní práce, výzbrojí, 
výstrojí, praktické ukázky 

PČR – Mariánské 
Lázně  

celoročně – 
materiál dovezen 
v listopadu 

3. třída Ajaxův zápisník 

PČR Karlovy Vary 8. 11. 2018 6. + 7. třída rozšíření znalostí v oblasti právního 
vědomí, seznámení se se základními 
(pachatel, účastník, poškozený, 
svědek, trestný čin, atd.), zjištění 
rozdílu mezi zákonem a normou, 
seznámeni s významem trestu 

PČR Karlovy Vary 8. 11. 2018 8. + 9. třída poučeni o bezpečném používání 
internetu, sestavení hesla, práce 
s údaji na sociálních sítích  

PROSINEC    

Výtvarný projekt – 
Ježíškova vnoučata 

11. 12. 2018 6. třída pomoc druhým, uvědomění si 
dobrého skutku 

Návštěva domova 
seniorů – Ježíškova 
vnoučata 

20. 12. 2018 2. třída pomoc druhým, uvědomění si potřeb 
druhých, uvědomění si dobrého 
skutku 

LEDEN    

Zaměstnanci 
věznice Kynšperk 
nad Ohří – Bc. Jiří 
Prančl, Bc. Ivan 
Zugárek 

24. 1. 2019 8. + 9. třída představení profesí ve věznice 
(náplň práce a požadavky na jejich 
výkon), režim vězňů ve věznice, 
jejich práva a povinnosti, vliv 
návykových látek a vznik závislosti 

Zdeněk Pospíšil – 
ACET ČR, z. s . 

31. 1. 2019 7. třída kyberšikana, návyky a závislosti 

Zdeněk Pospíšil – 
ACET ČR, z. s.  

31. 1. 2019 8. třída láska a přátelství 

ÚNOR    

Policie ČR 15. 2. 2019 5. – 8. třída agresivita, ohlášení skutků, řešení 
činu, ublížení 

ZZS Karl. kraje – 
Jindřich Hovorka 

26. 2. 2019 8. třída představení profese záchranář/řidič, 
výhody a nevýhody profese, 
požadavky na ní atd.  

BŘEZEN    

Petr Fischer 22. 3. 2019 8. třída představení profese úředník, výhod a 
nevýhody profese, nároky na ní atd.  

DUBEN    

ZZS Karl. kraje – 
Jindřich Hovorka 

5. 4. 2019 8. třída představení profese záchranář/řidič - 
odpovídání na dotazy žáků 

Tomáš Prokop 16. 4. 2019 8. třída představení práce kuchař/číšník, 
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jejich výhod a nevýhod, práce 
s vlastní vůlí 

KVĚTEN    

Hasiči ML 13. 5. 2019 1. třída představení hasičské stanice, práce 
hasičů, bezpečnost na pracovišti 

ČERVEN    

Ulrike Trepáková 5. 6. 2019 8. třída finanční gramotnost 

ZZS Karl. kraje, 
výjezdová stanice 
ML  Jindřich 
Hovorka – 
BEZPEČNĚ NA 
PRÁZDNINY 

13. 6. 2019 1. – 9. třída informovaní o rizikových situacích, 
které se o prázdninách stávají, jaké z 
nich plynou důsledky, ale hlavně jak 
jim předcházet, seznámení 
s vybavením vozu záchranné služby, 
názorná ukázka správné resuscitace. 

NIDV 21. 6. 2019 7. třída bezpečné používání internetu 

 

 

f) environmentální výchova ve školním roce 2018/2019 

Environmentální výchova je podle RVP ZV vedena jako průřezové téma v ŠVP „Škola brána 

do života“. EVVO byla realizována podle plánu pro školní rok 2017/2018 zejména ve výuce 

přírodopisu na druhém stupni a na prvním stupni ve výuce předmětu člověk a jeho svět. 

Kromě EVVO ve výuce probíhal na škole zájmový přírodopisný kroužek. Žáci se také mimo 

výuku účastnili akcí pořádaných Obecním úřadem v Dolním Žandově, například návštěvy 

obory a bylinné zahrady v Nagelu u příležitosti přeshraniční spolupráce.  

V průběhu školního roku byli žáci seznamováni s významnými dny souvisejícími s ochranou 

přírody a s udržitelným rozvojem. Žáci deváté třídy se účastnili vícehodinového projektu o 

obnovitelných zdrojích energie a pro žáky pátého ročníku byl připraven ve spolupráci 

s firmou EKO-KOM a.s. vícehodinový projekt o třídění odpadů.  

V průběhu celého roku se dbalo na třídění odpadů – plasty, papíry. Žáci dbali na neplýtvání 

papírovými ubrousky a vodou.  

Žákovský parlament rozjel projekt na označení vypínačů pro lepší kontrolu spotřeby 

elektrické energie. 

 
g) 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 
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 příprava plánu prevence a jeho kontrola 
 

     h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
    

    Školení DVPP        rok 2018/2019 
 

            

  Cesty spolu-Spolupráce AP a učitele všichni pedagogové 

  Inspirace pro uč.1.st.-čtenář.gramot. Dúcka, Hrubá 

  Literaturou ke vzdělávání Hrbková, Weinzettlová 

  Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol Baloghová 

  Jak procovat s dětmi do 2let v MŠ Kyzmanová 

  Spol.vzdělávání-inkluze v MŠ Masarovičová 

  Metodiccký kurz-AJ 2.stupeň Holubová 

  Digitální závislost   Krejčíková, Volmůtová 

  2 kroky k inkluzivní škole Soukalová, Hadariová 

  Matematika pro život - ZŠ - 3.pokrač. Hrbková 

  Hejného metoda   Hrbková 

  Jak řešit těžkosti s inkluzí Weinzettlová 

  Hodnocení žáků se SVP Baloghová, Volmůtová 

  Hodnocení v individualizované výuce všichni pedagogové 

 
ch) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

AKCE                                            
ročník 

  

 

    

 

ZÁŘÍ Rozloučení s prázdninami 1. a  9. 
 

 

 Hasičská stanice                                        3.   

 
Hasičská stanice 5. 

 

 

ŘÍJEN Prožitkový kurz Aš          ŽP Čápata 
 

 

 
 Beseda – projekční činnost           8.     

 

 

 Muzikál Tři mušketýři       5. – 9. (výběr)   

 Projekt  72 hodin Dokážeme to 1.  –  9.    

 Spaní ve škole 7.   

 100let ČR 1. – 9.   

 Halloweenská párty ve škole 1.  - 9.   

LISTOPAD Spaní nejlepších sběračů kaštanů 1. stupeň   

 
Varhanní koncert              7. 

 

 

 
Beseda s policisty ČR 1.,2.,6.,7.,8.,9. 

 

 

 Spaní nejlepších sběračů kaštanů 2. stupeň   

 Okresní a krajské kolo v ping pongu    

 Scio testy (OSP, Čj, M, Aj)          9.   

 Sázení lípy před školou 1.- 9., sbor, taneč. kroužek   

 Vánoční sbírka pro psy a kočky    

PROSINEC Předvánoční posezení pro seniory         pěvecký sbor 
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 Týdenní kurz Aj s rod. mluvčím 7.   

 
Mikuláš ve škole 9. 

 

 

 Posíláni přání Ježíškovi ŽP   

 Vánoční besídka ŠD   

 Vystoupení v DD L. Kynžvart 2..   

 Kino Cheb – Po strništi bos 5. -  9.    

 Kuchařská soutěž- vánoční cukroví ŽP + výběr   

 Planeta Země 3000 4. – 9.   

 Od adventu do Vánoc sbor   

 Bowling v tělocvičně 6.   

 Koncert v kostele sbor   

   

LEDEN Turnaj v házené 1. stupeň 
 

 

 Beseda – šikana, kyberšikana 7.   

 
Beseda – závislosti, přátelství, 
láska 8.  

 

 Kino Kynšperk – Čertí brko ŽP   

 Škola v pohybu MŠ, 1.,2.   

 Beseda – zaměstnanci věznice 8.,9.   

 Turnaj ve florbale 1. - 9.   

ÚNOR Veselé zoubky       1. 
 

 

 Valentýn – vzkazy v srdíčku 1. – 9.    

BŘEZEN MDŽ – vystoupení sboru Milíkov    

 MDŽ – vystoupení sboru D.Žandov    

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

 

 

 
Beseda – povolání záchranář )1. 
část)       8.  

 

 
Přednáška – státní hranice1945 - 
1989 9.  

 

 Beseda – povolání úředník 8.   

 Beseda – JV Asie 5. – 9.   

 Divadlo Cheb v angl.. jazyce 9.   

 Deskové hry Mariánskolázeňsko    

 Přednáška o želvách 1. – 4.   

 Divadlo Pernštejn  1. – 9.   

 Návštěva dětí z MŠ Okrouhlá    

 Beseda záchranář (2. část) 8.   

DUBEN Turnaj ve vybíjené       1. – 9.   

 
Turnaj v házené       1. stupeň 

 

 

 
Beseda – povolání kuchař, číšník        8. 

 

 

 Barevné dny        ŽP, 1. - 9.   

 Zápis do 1. třídy        ŽP Čápata   

KVĚTEN Exkurze – hasiči M. Lázně        1..   

 Návštěva ŽP Permoníci z Lomnice        ŽP   
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 Turnaj v házené         1.    

 Noc kostelů sbor   

 Prožitkový kurz Jedlová ŽP   

 Beseda – Letci RAF 8. a 9.    

 Finanční gramotnost 8.  

ČERVEN Správná 9 1.-9.,   

 
Olympiáda Mariánskolázeňsko 1.-9. 

 

 

 
Tenkrát na západě  9. 

 

 

 
Přednáška – Týrání zvířat, ochrana 5.,6.. 

 

 

 Kino Cheb  5. – 9.   

 Turnaj v ping pongu ŽP   

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

 

 

                             
 

 

 
 
Školní výlet 
1. třída  -         Valeč (EKO statek) 
2. třída   -        Cheb - Krajinka 
3.  třída  -        Bečov nad Teplou, Valeč 
4.  třída –        Františkovy Lázně 
5.  třída –        Boží Dar  
6.  třída –        Aš 
7.  třída  -        Bečov nad Teplou 
8.          třída –       Terezín, ZOO Ústí nad Labem 
9.  třída –        Terezín, ZOO Ústí nad Labem 

 

 
 
 
 
 
Příprava žáků na soutěže, reprezentace školy 
Žákovský parlament 

 Pěvecký sbor 
 Házená 
 Taneční kroužek 

Čtenářský klub  
  Klub logických her 

 
 
 
AKCE MŠ                                  
Vánoční dílna s rodiči                                                     
Vánoční nadílka                                                                 
Vánoční besídka pro rodiče                                              
Maškarní karneval                                                                           
Velikonoční dílna s rodiči 
Besídka pro maminky 
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Oslava MDD – sportovní odpoledne 
Divadelní představení – 4x, vystoupení kouzelníka 
Zápis do ZŠ, MŠ 
Škola v pohybu 
Slavnostní rozloučení s předškoláky 
Školní výlet -  1. třída  -  Cheb – Krajinka 

            2. třída  -  Sokolov - Fantazie 
Společná oslava narozenin 
Hledání pokladů  
Školní akademie 
 
  Spolupráce s obcí :   
 
   Vítání občánků 
   Mikulášská besídka  
   Slámování                                                                                      
   Vánoční strom 
   Vystoupení pro seniory (MDŽ, Vánoce) 
 
 
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Nebyla provedena inspekční činnost. 
 
j) základní údaje o hospodaření školy 
Rozpočet přímých výdajů k 31.7.2019  KÚ Karlovarského kraje                  
13 437 141,- Kč, podpůrná opatření 1 460123,- Kč – tj. celkem 14 897 264,- Kč 
Limit normativního  počtu  zaměstnanců  27,545                                                               
Rozpočet prostředků Obce Dolní Žandov 1 850 000,- Kč na provoz školy.  
 
k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 
Škola není zapojena. 
 
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 ukončila projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem 
Dolní Žandov – šablony od 1.9.2017 do 31.8.2019.  
Šablony v MŠ – vzdělávání   ve čtenářské a matematické pregramotnosti, inkluze 
                          specifika dvouletých dětí 
                          vzájemné návštěvy 
                          kurz prevence logopedických vad  
                          chůva u dvouletých dětí  
                          spolupráce s rodiči. 
Šablony v ZŠ – vzdělávání čtenářská , matematická gramotnost, cizí jazyk, inkluze 
                          vzájemná spolupráce pedagogů ve čtenářské a matematické gramotnosti 
                          sdílení zkušeností – návštěvy škol         



14 
 

                          tandemová výuka 
                          klub zábavné logiky 
                          čtenářský klub 
                          doučování 
                          setkávání s rodiči  
Celková částka 777998,- Kč byla vyčerpána. 
 
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.  
 
 
 
 
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. Žáci školy vystupují při akcích, které pořádá Obec Dolní 
Žandov (Vítání občánků, Vánoční posezení s důchodci, Rozsvícení vánočního stromu, 
MDŽ). Škola úzce spolupracuje se spolkem KVAS – koncerty, výstavy, akce, soutěže, z.s. 
 
 
 
 
 
                                                                       Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka 

 

Schváleno pedagogickou radou :  23.9.2019 
Schváleno školskou radou :      2.10.2019    
                                                                                     

 


