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1. Charakteristika školy 
 
1.1  Zřizovatel 

 
 Město Toužim,   Sídliště 428, 364 20  Toužim 
                            IČO  255 076 
                            okres Karlovy Vary 
             Karlovarský kraj 
        

1.2 Základní údaje 
       
Název školy Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary 
Sídlo školy Plzeňská 395, 364 01  Toužim 
Právní forma příspěvková organizace 
IČO 70995826 
Datum zařazení do sítě škol 1. září 1996 
Statutární zástupce Mgr. Zdeňka Zemanová, ředitelka školy 
Vedení školy Mgr. Radek Janák, zástupce ředitelky 

Mgr. Marie Píbalová, výchovná poradkyně 
Telefon, fax 353 312 363 
E-mail zstouzim@zstouzim.cz 
Webové stránky www.zstouzim.cz 
Součásti školy Základní škola  -  IZO 102 088 977 

Školní družina  -  IZO 102 200 282 
Školní jídelna   -  IZO 102 652 023 

 
 
1.3  Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
 
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen § 44 zákona č. 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a platnými prováděcími předpisy citovaného zákona. 
Základní škola zajišťuje ve školní jídelně stravování zaměstnanců Základní školy Toužim, 
Základní školy praktické Toužim a Základní umělecké školy Toužim formou závodního 
stravování.       
      
1.4  Okruhy doplňkové činnosti 
 
Zřizovatel udělil souhlas k provozování následující doplňkové činnosti: 
- hostinská činnost 
-    pořádání odborných kurzů 
-    pronájem nebytových prostor 
 
1.5  Umístění školy, vymezení majetku 
 
Škola je umístěna uprostřed města, blízko autobusového nádraží, což je výhodné vzhledem k 
dopravě v široké spádové oblasti, ze které přicházejí žáci. 
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Školní areál je tvořen sestavou složenou ze tří dvouposchoďových (střešní nástavba) a jedné 
jednoposchoďové budovy vzájemně propojených spojovacími chodbami - č.p. 395 včetně 
pozemků parc.č.st. 383/1, st. 383/2, st. 733, st. 383/3, st. 383/4 a část pozemku p.č.st. 411 v k. 
ú. Toužim . 
 
- Z majetku ve vlastnictví zřizovatele dle výpisu z evidence nemovitostí je základní škole 

bezplatně zapůjčen k jejímu hospodářskému využití na dobu neurčitou. 
- Příspěvkové organizaci je bezplatně předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití 

z majetku zřizovatele movitý majetek. 
- Hodnota movitého majetku je aktualizována pravidelnou inventurou majetku. 
 
1.6  Technický stav a vybavení 
 
Na třech budovách byly v minulých letech postupně přistaveny sedlové střechy a tím vznikly 
další volné prostory. 
V budově B jsou umístěny čtyři kanceláře, dvě sborovny, třídy prvního stupně, čtyři oddělení 
družiny, počítačová učebna, učebna hudební výchovy, ve dvou odborných učebnách jsou 
umístěny interaktivní tabule. V suterénu je pod celou budovou nevyužitý volný prostor po 
bývalé kotelně a uhelně. Vedle zrušené kotelny na pevná paliva je od roku 2000 v provozu 
plynová kotelna. 
Ve střešní nástavbě této budovy jsou umístěny obecní byty. Přístup do bytů je samostatný. 
Druhou budovu A tvoří v suterénu cvičná kuchyňka, odborné učebny chemie, přírodopisu a 
zeměpisu, v přízemí - školní dílny, učebna  fyziky (vyžadující opravy a doplnění z hlediska 
BOZP a hygienických požadavků na stavby), počítačová učebna, v obou dalších poschodích 
zbývající učebny, ve třech třídách jsou interaktivní tabule a ve střešní nástavbě je umístěna 
učebna hudební výchovy, pracoviště výchovného poradce a školní psycholožky, dětské 
oddělení městské knihovny, keramická dílna ZŠp a MŠ, dále volné místnosti, které jsou 
využívány při projektovém vyučování.   
Třetí budova obsahuje tělocvičnu a v suterénu umístěné technické zázemí.  
Ve čtvrté budově je v suterénu obecní byt a sklady potravin, v přízemí školní kuchyně a 
jídelna, v prvém poschodí Základní škola praktická a ve střešní nástavbě Základní umělecká 
škola. 
V prostoru vedle druhé budovy je školní pozemek, škola využívá také malé hřiště vedle 
Sokolovny a městskou sportovní halu, tréninkové fotbalové hřiště, stadion pro atletiku a hry. 
Celkový technický stav budov: 
Od září 2008 do února 2009 bylo provedeno zateplení budov s výměnou oken (Finanční 
zabezpečení – zřizovatel, grant EU). Zůstává nedořešena oprava soklů okolo všech budov. 
Problémem zůstává sedající podlaha v přízemí druhé budovy. 
Celé technické vybavení areálu je postupně obnovováno tak, aby splňovalo požadavky 
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 108/2001 Sb. a vyhovovalo platným hygienickým 
normám - výškově nastavitelnými lavicemi jsou vybaveny učebny na prvním i druhém stupni 
ZŠ, přísným normám odpovídá již i vybavení školní kuchyně. Byly opraveny toalety děvčat, 
jsou vybudovány hygienické kabiny pro děvčata v pavilonech A i B. Dokončila se oprava 
toalet v areálu tělocvičny, kam se dle hygienických požadavků musela dovést teplá voda. O 
prázdninách došlo k opravám podlah v pavilonu B a malování učeben v pavilonu B. 
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Kapacita školy, učební prostory 
 
Zařazením do sítě škol byla ve škole po několika změnách povolena následující kapacita 
jednotlivých součástí: 
- Základní škola      -     700 žáků 
- Školní družina      -     250 žáků 
- Školní jídelna       -     600 jídel 
Stávající kapacita zdaleka nedosahuje těchto počtů (klesající počet obyvatel-žáků), přesto jsou 
to údaje, které byly v době zařazování školy do sítě reálné.  
 
Učebny, výukové prostory tvoří  
- V budově B:        přízemí                 -      4 oddělení školní družiny 
                                  1. a 2. patro           -    10 kmenových učeben 
          -     učebna s interaktivní tabulí  
                                                                -     počítačová učebna    
                                                                -     učebna hudební výchovy, interaktivní tabule 
                                                                -     malá relaxační tělocvična na chodbě 
- v budově A:        suterén až 4. patro -     8 kmenových učeben,  
                                                                -    14 odborných učeben (interaktivní tabule, 
předmětové zaměření, počítače,…)  
                               
Žáci využívají celkem 39 učeben, tělocvičnu a jídelnu. 
K výuce tělesné výchovy využívá škola s vědomím města (majitele) sportovní halu a umělé 
atletické sportoviště. 

 
1.7 Počet žáků, spádová oblast školy 
 
Školní rok 2011- 2012 (stav ke konci školního roku) 
 
 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Celkem 
Hoši 16 17 20 19 19 21 27 28 20 187 
Dívky 33 19 24 17 16 17 20 17 9 172 
Celkem 49 36 44 36 35 38 47 45 29 359 
 
 
 Vývoj počtu žáků : 

Školní 
rok 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Hoši 318 229 273 212 243 233 224 203 187 
Dívky 266 255 243 252 204 186 183 173 172 
Celkem 584 554 516 464 447 419 407 376 359 
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Klesající počty žáků souvisejí především s celkovým republikovým demografickým vývojem. 
Z devátých ročníků odchází více žáků než je přijato do prvních ročníků, v letošním roce byla 
pouze 1 třída v 9. ročníku, pro příští rok se dá předpokládat růst počtu žáků, přijde více žáků 
do první třídy než odejde z deváté. Některé rodiny se z města odstěhovaly, někteří rodiče 
vybrali pro své děti školy mimo Toužim, několik žáků bylo v průběhu sledované doby přijato 
z pátého ročníku do primy osmiletého gymnázia, určité procento žáků přestoupilo na základě 
doporučení pedagogicko psychologické poradny do Základní školy praktické. 
 
Oblasti z které žáci dojíždějí, rodiče mají trvalý pobyt: 
- Toužim, Bochov, Chodov,  Karlovy Vary, Kojšovice, Krásné Údolí, Krsy, Otročín, 

Štědrá, Teplá, Útvina, Nežichov,  Dlouhá Lomnice, Žlutice, Měchov, Nežichov, Plzeň, 
Kosmová, Dobrá Voda, Sedlo, Brť, Radyně, Trhomné, Krásný Hrad, Třebouň, Kejšovice, 
Kojšovice, Měchov, Prachomety,Bezvěrov, Svatava, Chylice, Chudeč, Políkno, Komárov, 
Kozlov, Odolenovice 

 

Z výše jmenovaných obcí dojíždí do školy celkem 148 žáků   -   41 % celkového počtu. 
V červnu 2010 byla s platností od nového školního roku uzavřena smlouva o vytvoření 
společného školského obvodu spádové školy Základní škola Toužim, smlouva byla uzavřena 
s obcemi Útvina a Krásné Údolí. 

 
1.8 Školská rada 
 
Školská rada podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byla nově ustanovena v listopadu 
2011: 
Předsedou devítičlenné rady je Roman Straka. 
Členy Školské rady jsou: -zástupci rodičů     Bronecová Petra  
                  Šimková Soňa 
                                                                        Kalina David 
 
                                      -zástupci zřizovatele  Straka Roman 
                                                                         Bc. Hrůza  Robert 
                                                                         Šikýř Oto 
 

- zástupci pedagogů     Mgr. Janák Radek 
                                         Mgr. Dornicová Helena 
                                         Mgr. Leheňová Jana 

Školská rada pracuje dle schváleného plánu. 
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2. Přehled učebních plánů 
 
2.1 Vzdělávací programy 
 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Učíme se pro život (schválený Školskou 
radou 30. května 2007) – ve školním roce 2011/2012 se vyučuje ve všech ročnících. 
 
2.2 Volitelné předměty, zájmové kroužky 
 
Volitelné předměty: 
 
Vzdělávací programy umožňují zařadit volitelné předměty pro žáky od 2. ročníku. Druhý cizí 
jazyk je zařazen od 7. ročníku. Odpolední vyučování probíhalo od 5. ročníku.  
 
Žáci pracovali celkem ve 26 skupinách volitelných předmětů: 
 
2. ročník: Sportovní hry, Hudba a pohyb 
3. ročník: Etická výchova (2) 
4. ročník: Sportovní hry, Hudba a pohyb 
5. ročník: Sportovní hry, Hudba a pohyb 
6. ročník     Etická výchova (2) 
7. ročník:   Sportovní hry, Řemeslná výroba, Hudba a pohyb, Konverzace v RJ (2), NJ  
8. ročník:   Sportovní hry, Informatika, Řemeslná výroba,   
                  Konverzace v NJ, RJ(2) 
9. ročník:  Sportovní hry, Seminář z matematiky a Českého jazyka  
                 Konverzace v NJ, RJ 
 
Zájmové kroužky: 
 
Ve školním roce 2012/2013 nebyly kroužky otvírané pod základní školou. Mimoškolní 
činnost zajišťovala nezisková organizace Proficentrum. Dále žáci navštěvují oddíly Sokol 
Toužim a SK Toužim (Sportovní klub). 
 
2.3 Koncepce rozvoje školy 
 
Koncepce rozvoje školy ve školním roce 2011/2012 byla zaměřena na pokračující zavádění 
ŠVP ZV do praxe, ŠVP „Učíme se pro život“ byl již naplňován ve všech ročnících.  
Technický rozvoj školy byl zaměřen na plnění hygienických norem. 
 
Plnění koncepce rozvoje: 
Technické vybavení: 
- Průběžně probíhá oprava podlah v učebnách, hygienických zařízení 
- Začali se vybavovat učebny interaktivními tabulemi. 
- K ukončené výměně oken a zateplení všech budov školy, zůstává dořešit obložení soklů 

okolo budov. 
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Výchovně vzdělávací proces 
- Ve školním roce 2011/12 nebyl na škole žádný nový učitel/ka. 
- Zavádění ŠVP do praxe probíhá bez potíží. 
- V průběhu roku došlo ke kontrole učiva a navržených standardů (Čj, M, Aj) v pátých 

devátých ročnících  
-  Na jaře 2012 proběhlo testování 5. a 9. tříd ČŠI - standardy. Žáci (6. – 9. ročníků) mají 

možnost se zapojit do testování SCIO. 
- Aktivně se pracuje na projektu EU peníze školám pod názvem „Učíme se pro život“, který 

umožnil dělení tříd na skupiny při výuce čtení (první stupeň), anglického jazyka, chemie a 
fyziky. Učitelé především spolupracují na vytváření nových výukových materiálů napříč 
všemi předměty. 

- Volitelné předměty byly nabídnuty a vyučovány od 2. ročníku, druhý cizí jazyk se 
vyučuje od 7. ročníku.   

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřilo především na zavádění ŠVP do 
praxe. Učitelé využívají především nabídky NIDV a Pedagogického centra pro vzdělávání 
dále se začala využívat nabídka Krajského vzdělávacího centra Karlovarského kraje a 
rozvíjí se spolupráce s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň.  

- Přístup k internetu je zabezpečen po celé škole, počítačová učebna se využívá nejen na 
výuku informačních technologií, ale i v ostatních předmětech. Zvýšilo se zapojení žáků na 
prvním stupni, požívá se samostatná počítačová učebna pro první stupeň a interaktivní 
učebny. Projevuje se zastaralost vybavení, tři roky starý počítač a monitor je na vyřazení, 
bohužel chybí prostředky na obnovu, celkové množství ONIV neumožňuje nový nákup, 
stáří některých používaných počítačů je i více než deset let). 

- Práce školní psycholožky neni zaměřena pouze na děti vyžadující speciální péči, i v tomto 
roce se prohloubila její spolupráce s třídními učiteli, kde pomáhá při diagnostice a 
formování jednotlivých třídních kolektivů. 

- Především na prvním stupni je přínosná práce asistentky pedagoga. 
- Při řešení výchovně vzdělávacích problémů se dobře osvědčila práce výchovné komise 

(výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, zástupce vedení a zástupce 
sociálního odboru města Toužim).   

 
 2.4  Plány školy  
 
Plán školy v daném  školním roce obsahoval organizační zajištění výchovně vzdělávací 
činnosti a její metodické zajištění, oblast spolupráce s rodiči, s obcí, s organizacemi,                
materiálně technické zajištění a vybavení, zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Důraz byl 
kladen na zavádění prvků ŠVP do celé výuky. 
 
Měsíční plány jsou průběžně sestavovány a vycházejí z ročního kalendáře akcí, který byl 
sestaven předmětovými komisemi na začátku školního roku. Obsahují termíny a přidělení 
osobní zodpovědnosti za akce. 
 
Roční plán kontrolní a hospitační činnosti je sestaven jmenovitě pro členy vedení školy, jako 
harmonogram rozdělení hospitací a kontrol, obsahuje výčet a časové rozvržení kontrol, testů, 
vzájemných hospitací. Vychází z hlavních úkolů kontroly v daném školním roce. Jednotlivé 
zápisy kontrol a hospitací jsou uloženy v kanceláři školy. 
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Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). V souladu s §24 zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na základě 
vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků je tento plán vydán a 
průběžně opravován dle nově vzniklých požadavků pro výchovně vzdělávací proces školy. 
Jsou jím podchyceny podmínky a průběh DVPP, které jsou nabízeny institucemi v rámci 
programů akreditovaných MŠMT. 
 
3. Údaje o pracovnících školy 
 
3.1 Počty pracovníků 
 
Pracovní zařazení Počet fyzických prac. Počet přepočtených prac. 
Pedagogické             (učitel, 
asistent, psycholog) 

26 24,34 

vychovatelky ŠD 5 2,72 
správní zaměstnanci 5 4,75 
THP 1 1,00 
školní stravování 5 4,625 
Celkem 42 37,435 
 
3.2 Kvalifikovanost učitelů 
 

 Počet Kvalifikovaných % Studující PF 
Vedení školy 3 3 100,0 %  
1. – 5. ročník 10 7 70%  
6. – 9. ročník 11 5 45% 2 

Celkem 24 15 63% 2 
 

V porovnání s předcházejícím školním rokem se zůstává kvalifikovanost učitelek na prvním 
stupni stejná, další studium nezahájila žádná z nekvalifikovaných. Druhý stupeň zůstává na 
stejné úrovni, možnost studia (dálkově) aprobace pro 2. stupeň je stále nedostupná, jedna paní 
učitelka studuje učitelství pro první stupeň. Dále studuje učitelství pro první stupeň 
vychovatelka v družině a jedna vychovatelka v družině studuje vychovatelství na PF. 
Z přehledu kvalifikovanosti je patrná nízká kvalifikovanost, jako kvalifikovaní jsou zde 
zahrnuti i dva učitelé, kteří nesplňují odbornost pro stupeň, který vyučují. Se sníženým 
počtem žáků je učební plán pokryt úvazky bez navýšení, v tomto roce dva učitelé učí 
se sníženým základním úvazkem. 
Snahou vedení školy je soustavně zvyšovat kvalifikovanost výuky, její odbornost a výchovně 
vzdělávací efekt. Je to úkol velmi obtížný, vzhledem k nabídce PF.  
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3.3 Věkové složení pedagogického sboru 

 
 
3.4 Další vzdělávání pedagogů, celoživotní učení 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá na základě Plánu DVPP, který 
vyjmenovává priority, jež škola pro svou práci potřebuje a preferuje ve své činnosti. V tomto 
roce prioritou byly akce zaměřené na plnění indikátorů – šablon z projektu EU peníze školám 
(čtenářská gramotnost ve výuce, metodika jazyků, finanční gramotnost), prevence sociálně 
patologických jevů, EVVO. Vedení školy podporuje zapojení co nejvyššího počtu učitelů do 
DVPP. Problémem v letošním roce byly snížené rozpočty na DVPP. Pokud již nabídka je – 
školení bylo zrušeno pro malý počet přihlášených. Zájem ze strany účastníků je přiměřený, 
není však rovnoměrně rozložen – někteří kolegové o další vzdělávání nejeví zájem, účast na 
DVPP bylo jedním kriteriem pro udělování odměn. 
 
Studium pro doplnění kvalifikovanosti: 
- Studium PF - učitelství (3) 
- Studium PF - vychovatel  
- Asistent pedagoga SPgŠ Most 
 
Studium jazyků 
- AJ Brána jazyků (1 učitel) 
 
Prevence sociálně patologických jevů 
- Spirála (1) 
- Schůzka preventistů 
- Brána vězení (2) 
- Volba povolání 
 
- Subkultury – současná mládež (2) 
- Specifické poruchy učení (2) 

29%

38%

29%

4%

do 40 let

do 50 let

do 60 let

nad 60 let
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- Práce s mimořádně nadanými žáky (1) 
 
Metodické semináře 
- Čtenářská gramotnost (3) 
- finanční gramotnost (4) 
- Činnostní učení (4) 
- ICT ve výuce Aj 
- Jak učit současné dějiny 
- gramatika ve výuce Nj (1) 
- Školení EVVO (1) 
- Motivace hrou (1) 
- Zábavné učení 
- ŠD – hry s šátky 
- Interaktivní tabule ve výuce M (3) 
- Tvořivá škola (2) 
 
 
Další vzdělávání 
- BOZP, paragrafy (vedení školy) 
- Spisová služba (administrativní pracovnice) 
- Koordinátor ŠVP 
- Bezpečnost při výuce TV (1) 
- Konference ČŠI (vedení školy) 
 
 
SBOROVNA – školení pro celý pedagogický sbor (financováno z ESF) 
-  Syndrom Vyhoření 
 
Akce byly pořádány: 
- Pedagogické centrum K.Vary (Pecka), Plzeň 
- Národní institut dalšího vzdělávání středisko K. Vary, Plzeň 
- KÚ Karlovy Vary odbor školství 
- Magistrát Karlovy Vary 
- Krajské vzdělávací centrum KV 
- CPIV Plzeň  
 
3.5 Péče o zaměstnance 
 
První polovina školního roku 2011/12: 
Vedení školy a zástupci ČMOS PŠ se dohodli na zásadách spolupráce, zásadách péče o 
zaměstnance. Všechna pravidla jsou zakotvena v Kolektivní smlouvě, která upravuje 
individuální a kolektivní pracovně právní, platové a sociální vztahy mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnanci. 
Součástí Kolektivní smlouvy jsou i schválené zásady hospodaření s Fondem kulturních a 
sociálních potřeb. V rámci těchto zásad umožňuje vedení školy spolu s ČMOS čerpání 
finančních prostředků, zlepšení pracovního prostředí a další výhody. 
1.ledna 2012 došlo k rozpuštění odborové organizace na škole. Základní dokumenty týkající 
se péče o zaměstnance byly projednány na pedagogických a provozních poradách (Zásady 
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hospodaření s FKSP, rozpočet čerpání FKSP, Systém školení a vzdělávání, Kriteria pro 
poskytování osobních příplatků a odměn v roce 2012, Plán čerpání dovolených a dnů na 
samostudium v roce 2012, Vnitřní platový předpis, Směrnice k dodržování léčebného režimu 
zaměstnancem v pracovní neschopnosti, Cestovní náhrady, Pracovní doba). 
  
 
3.6 BOZP 
 
- Oblast BOZP je zajištěna smlouvou s odbornou pracovnicí. 
- Všichni zaměstnanci byli proškoleni podle osnovy pro školení o BOZP. 
- Všichni noví zaměstnanci byli proškoleni podle osnovy pro vstupní školení o BOZP. 
- V dubnu 2011 proběhla pravidelná bezpečnostní prohlídka celého areálu školy – závěry 

prohlídky a následný plán ozdravných opatření byly zpracovány a odevzdány zřizovateli. 
- Všechny revize zařízení včetně učebních přístrojů proběhly podle termínů – revizní 

zprávy jsou uloženy v kanceláři školy. 
- Je zpracován přehled rizik a vybavování zaměstnanců ochrannými pomůckami – ochranné 

pomůcky jsou přiděleny. 
 
 
4. Základní údaje o hospodaření, využití finančních zdrojů, rozvojové a 

mezinárodní projekty 
 
4.1 Výroční zpráva o hospodaření 
 
Výroční zpráva o hospodaření je zpracována vždy za kalendářní rok a odevzdána zřizovateli. 
Kalendářní rok 2011 byl ukončen se zlepšeným výsledkem hospodaření v částce  
170 964,35 Kč celá částka byla rozdělena a převedena na Rezervní fond základní školy 
(150 964,35Kč) a fond odměn (20 000 Kč) 
 
Pro rok 2012 byly přiděleny základní finanční zdroje: 
a) Od zřizovatele  3 600 000,- Kč 
b) Ze státního rozpočtu 13 387 568,- Kč  
 
4.2 Další finanční zdroje využívané v roce 2011/12  
 
V průběhu školního roku byly využívány další prostředky získané z rozvojových programů 
státu, KÚ Karlovy Vary, šlo především o programy: 
 
- Asistenti pedagogů pro žáky se sociálním znevýhodněním (225 585,-Kč/2011; 194 804,-

Kč/2012) 
- Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání (38 000,-Kč/2011) 
- OP VK zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám (2 062 308,-Kč) 
- Posílení platové úrovně pedag. prac. s VŠ vzděláním (217 401,-Kč) 
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5. Údaje o zařazování dětí 
 
5.1 Děti zařazené do 1. ročníku ZŠ 
 
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Toužim pro školní rok 2012 - 2013 proběhl ve dnech                 
31. 1. a 2. 2. 2012. 
 
Celkem zapsáno žáků           67 
Rozhodnuto o odkladu školní docházky, přestěhování           17 
Nastoupí do 1. ročníku  /stav k 31.8.2012           50 
 

 
 

5.2 Vycházející žáci 
 
Na začátku školního roku jsme již tradičně navštívili se žáky 9. třídy Úřad práce v Karlových 
Varech. Informace, které tady dostali, se týkaly především samotného průběhu přijímacího 
řízení, možností studia a požadavků k přijímacím zkouškám, dále získali základní přehled o 
uplatnění absolventů na trhu práce, možnosti práce v zahraničí v rámci EU, tím pádem také o 
tom, jak je důležité a nutné mít vzdělání a ukončit zdárně jimi vybranou školu. 
Následně si mohli vyhledat spoustu informací o oborech, které je zajímají, a samozřejmě si 
vyzkoušet počítačový test volby povolání. 
Další akcí spojenou s volbou povolání byla návštěva výstavy škol a učilišť „Škola 2012“ 
v Thermalu v Karlových Varech. Tady mohli žáci získat co nejpřesnější informace o škole a 
oborech vzdělání, o které mají zájem. Akce se koná vždy na podzim (říjen, listopad) ve třech 
dnech  a je určena pro veřejnost, zvláště pak pro vycházející žáky a jejich rodiče. Je velká 
škoda, že rodiče i přes četná doporučení školy dosud  nevyužívají této možnosti získat 
informace“z první ruky“, které by pak pomohly dětem v rozhodování o dalším studiu. 
V listopadu se konala schůzka pro rodiče vycházejících žáků za přítomnosti zástupců 
některých středních škol, rodiče obdrželi zároveň podrobné informace o přijímacím řízení. 
V prosinci si žáci vyzkoušeli při celodenním programu za účasti výchovného poradce, školní 
psycholožky a vyučující rodinné výchovy  hry zaměřené na sebepoznání, výběr profese, PC 
program pro volbu povolání, učili se vyplňovat přihlášky. 
V letošním školním roce končí docházku 29 žáků z 9.třídy, 1 žák vychází  z 8. třídy a 1 žák ze 
7. třídy. Na gymnázium z 5. třídy letos neodchází žádný žák. Přehled umístění – viz tabulka. 
 
 

Přehled umístění žáků  
 
9.A 

Škola Hoši Dívky Celkem 
Gymnázium (8) - - - 
Gymnázium (4) - - - 

Obchodní akademie - - - 
SOŠ (4 leté, maturita) - 6 6 

SOŠ (3 leté, VL) 5 1 6 
SPŠ (4 leté , maturita) 3 - 3 
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SPŠ (3 leté , VL) - - - 
SOU (4 leté, maturita) 4 - 4 

SOU (3 leté, VL) 8+2 2 12 
                                                                                                                                 29+2 
              

 
6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
 
6.1 Přehled klasifikace školy za školní rok 2011 – 2012 
 
Statistické údaje za 1. a 2. pololetí školního roku 2011 – 2012 jsou přílohou této výroční 
zprávy. V porovnání průměrů známek s loňským školním rokem nedošlo k zlepšení ani 
zhoršení. Mírné zlepšení u žáků osmých tříd odpovídá lepšímu studijnímu potenciálu než  u 
žáků loňských, letošních vycházejících. Pro příští rok počítáme s větším zájmem o maturitní 
studijní obory.  
Snížené známky z chování byly navrženy za neomluvenou absenci a opakované nedodržování 
školního řádu -  počet snížených známek se snížil oproti předcházejícímu školnímu roku.  
Počet zameškaných hodin je v průměru na jednu třídu o něco menší než v loňském školním 
roce. Benevolentnost rodičů – omluvenky neodpovídají skutečnosti, časté jednodenní absence 
se snížily. Od začátku školního roku až do května 2012 napříč ročníky, žáci bojovali s 
neštovicemi. Důsledností třídních učitelů při omlouvání (neomlouvání) hodin, dodržování 
školního řádu, včasné jednání s rodiči vedlo k poklesu neomluvených hodin. Stále však platí, 
že většinu všech  zameškaných hodin mají stejní žáci, sociální problémy (peníze na dopravu) 
se zvětšují.    
 
 
Zameškané hodiny 
 Omluvené Neomluvené 
 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 

1. pololetí 18111 20631 19330 16696 6 57 201 21 
2.pololetí 25607 23564 23814 22689 114 223 246 97 
celkem 43718 44475 43591 39385 120 280 447 118 
 
 
6.2 Účast v testech – výsledky testování žáků 
 

A) Testy SCIO 
 

Jako každý rok byli žáci zapojeni do testování společnosti SCIO. Letošní žáci devátých 
ročníků získali závěrem výstupní hodnocení jejich znalostí, studijního potenciálu, kde byl 
sledován a zhodnocen jejich vývoj od šestého ročníku až po poslední testy v ročníku devátém. 
Při sledování rozvoje studijních potenciálů těchto žáků se opět potvrdil trend tohoto ročníku, 
spokojenost s průměrnými výsledky, malá snaha o zlepšení. V tomto testování je vedle 
možnosti testování znalostí žáků i provést testování úrovně spokojenosti rodičů se školou, 
kterou každoročně využíváme. Rodiče mají možnost v dotaznících vyjádřit svůj názor 
v oblastech: 
- Výsledky výuky, naplňování cílů klíčových kompetencí 



Základní škola Toužim, 
okres Karlovy Vary 

 16

- Podmínky ke vzdělávání (prostředí, klima, vzájemné vztahy) 
- Řízení školy (chod školy, informace, výchovné problémy) 
- Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 
- Hodnocení školy (spokojenost s přípravou na SŠ, řešení problémů, výsledky testů) 
 
Průměrné výsledky testování názorů zapojených rodičů jsou na stejné úrovni jako 
v předchozích letech, nedošlo ke vzniku žádné odchylky ( ať kladné nebo záporné). Kladné 
hodnocení (spíše ano, rozhodně ano) se pohybuje v rozpětí 80 % až 100% . 
 
Hodnocení žáků v jednotlivých oblastech: 
(průměrné percentily) 
 
 
6. ročník 
 
Testování šestých ročníků probíhá hned v září, jde tedy o porovnání úrovně z pátého ročníku 
(kolik vědomostí zůstalo přes prázdniny) 
 
 6.r. ostatní ZŠ  
M 34 48 
Čj 40 48 
OSP 39 48 
 
Závěrečné hodnocení SCIO: Porovnáním výsledků testů z Čj a M s výsledky testů OSP bylo 
zjištěno, že  studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají 
úrovni jejich studijních předpokladů  
Výsledky testování potvrdily úroveň znalostí žáků, výsledky klasifikace v průběhu šestého 
ročníku potvrdily stupeň studijního potenciálu tohoto ročníku. 
 
7. ročník 
 
Testy byly zaměřené na matematiku, český jazyk a obecné studijní předpoklady.  Výsledky 
testování potvrdily úroveň znalostí žáků, výsledky klasifikace v průběhu sedmého ročníku 
potvrdily stupeň studijního potenciálu tohoto ročníku, srovnání výsledků Čj s OSP ukazují na   
větší možnosti žáků než jaké prokazují ve svých výsledcích. Výsledky v M odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů.   
Žáci a učitelé získali i meziroční srovnání výsledků (loňské a letošní), mohou sledovat svůj 
vývoj.  
 
 7.r. ostatní ZŠ  
M 38 47 
Čj 30 47 
OSP 38 48 
 

8. ročník 
 
Osmé ročníky byly zaměřeny na naplňování klíčových kompetencí 
- komunikativní 
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- sociálněpersonální 
- k učení 
- k řešení problémů 
- občanská 
- pracovní 
 
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že průměrné výsledky mají žáci v kompetencích 
komunikativních, sociálněpersonálních, k učení, k řešení problémů. Slabé výsledky prokazují 
žáci v kompetencích pracovních a občanských. V porovnání s loňským osmým ročníkem 
(podprůměrný vztah ke všem oblastem) jsou výsledky kladně motivující nejen žáky, ale i 
vyučující a rodiče (hodnoty kompetencí jsou především ukazatelem výchovy v rodině, škola 
může ovlivnit některé získané hodnoty z rodiny, ne změnit). Postup ve vzdělanostní složce 
nebyl v osmém ročníku testován, bude součástí  testování v devátém ročníku, předpokládáme 
tady zlepšení (tak jako v jejich sedmém ročníku).  
 
Klíčové kompetence (hodnocení) 
- vztahu ke kultuře (45%) 
- studijních  návycích (50%) 
- tolerance a respektování ostatních (45%) 
- vyrovnané sebepojetí (45%) 
- sociální dovednosti (50%) 
- ekologické chování (42%) 
 
 
- pozitivní vztah k vlastní budoucnosti (60%) 
 
V letošní školním roce jsme umožnili žákům v rámci přípravy na přijímací zkoušky se 
přihlásit k testování z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů 
(přijímací zkoušky nanečisto). Zúčastnilo se 7 žáků (důvodem je spolufinancování rodičů), 
žáci si mohli srovnat své studijní potenciály pro zvolené SŠ.  
 
 
 
9. ročník 
 
 9.r. ostatní ZŠ 
M 21 47 
Čj 34 48 
OSP 37 49 
Aj 46 46 
 
Výsledky potvrdily úroveň žáků z hlediska průměrných výsledků v průběhu jejich školní 
docházky. Porovnání výsledků v OSP potvrdil názor vyučujících, že jsou zde žáci, kteří mají 
na víc, ale nechtějí – pracují pod svoje možnosti. Motivovat a donutit je k vyšší aktivitě, když 
jim průměr stačil, nepotřebovali být lepší, byl po celou jejich školní docházku vysilující a 
vyčerpávající pro všechny vyučující. Doufáme a přejeme si, aby jejich vyšší studijní potenciál 
byl využit při studium na středních školách. 
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 Podrobné závěry všech testů, které škola realizovala, jsou uloženy ve školním archivu. 
Všechny testy jsou zpracovány tak, že každý žák obdržel své individuální hodnocení.  
Žáci též získali souhrnnou zprávu a srovnání jejich studijního potenciálu v rámci celého 
druhého stupně. 
 

B) Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání 
 
Od 21. května do 8. června 2012 proběhla v celé republice celoplošná zkouška úrovně 
znalostí žáků pátých a devátých tříd. Testy z tzv. standardů 1. stupně a 2. stupně základního 
vzdělávání. Žáci byli testováni formou počítačových testů z Českého jazyka, Matematiky a 
Anglického jazyka. Každý žák si mohl stáhnout své výsledky. Výsledky v ročnících získala 
škola jako procentuální úspěšnost správných odpovědí. Porovnání s ostatními účastníky 
proběhlo vizuálním zařazením výsledků v kruhovém grafu. Co lze z grafu pro školy vyčíst? 
Graf umožňuje posoudit, zda jsou žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených 
podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. 
 
 
5.ročník  
 
Český jazyk 
 
Hodnocení školy: 63,36% 
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Matematika 
 
 Hodnocení školy: 66,54% 

 
 
Anglický jazyk 
 
Hodnocení školy: 71,15% 
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9.ročník 
 
Český jazyk 
 
Hodnocení školy:63,37% 

 
Matematika 
 
Hodnocení školy: 55,13% 
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Anglický jazyk 
 
Hodnocení školy: 57,08% 

Závěr:  
Graf zařadil naše žáky v průměru ve většinové skupině žáků všech škol, nebo do pozitivně 
okrajové skupiny. S výsledky můžeme být spokojeni, dokonce i devátý ročník přistoupil 
k závěrečnému testování zodpovědně (potvrdilo se, že mají studijní potenciál větší než 
prokazovali při studiu). 
 
 
6.3 Školní psycholog  
Mgr. Jitka Škrabánková 
 
Aktivity školního psychologa ve školním roce 2011/12 vycházely především ze zakázek ze 
strany vedení školy, učitelů, žáků a jejich rodičů, ale rovněž ze strany odborníků z příbuzných 
oborů a zařízení. Všechny aktivity kopírují  náplně práce školního psychologa. V tomto 
školním roce rovněž proběhly periodicky se opakující činnosti nebo projekty, které se jen 
minimálně  přizpůsobovaly aktuálním podmínkám. Zmiňované činností lze rozdělit do těchto 
oblastí: 
 
 Práce se skupinou, třídou, sociometrie, preventivní programy – v této oblasti výrazně 
spolupracuji se školním preventistou nebo třídními učiteli. Zakázky vycházejí převážně z 
jejich žádostí. V osmých ročnících již opakovaně spolupracujeme s pí J. Váňovou na 
preventivním programu „ Prevence šikany“, které se skládá z produkce filmu, natočeného dle 
skutečné události, a následné debaty se žáky. Ve školním roce dále bylo pracováno se             
7. ročníkem na posílení pozitivního klimatu třídy. Na počátku školního roku spolupracuji se 
ŠD, zejm. u prvňáčků, je pro ně připraven program socioher, který přispívá k hlubšímu 
seznámení s novými spolužáky a vychovatelkami, odstraňování barier v komunikaci, rovněž 
seznámení s úlohou školního psychologa v ZŠ. 
 
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – v ZŠ Toužim vzděláváme žáky, kteří 
vykazují specifické obtíže v učení /SPU/ nebo chování /SPCH/. Žáci, jejichž stupeň poruchy 
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je vysoký - jedná se o žáky se zdravotním postižením, jsou v ZŠ integrováni. Je jim 
vypracován individuální vzdělávací plán /IVP/ a navštěvují reedukační lekce 1x v týdnu. 
Školní psycholog spolupracuje s třídními učiteli při depistáži a identifikaci dětí se SPU a 
SPCH, komunikuje se školským poradenským zařízením /PPP/, podílí se na vypracování IVP, 
volbě pomůcek, vedení reedukačních lekcí a konzultacích s rodiči. V tomto školním roce byly 
realizovány 3 skupiny nápravy pro tyto žáky. Další 2 skupiny vznikly pro nápravnou činnost u 
dětí jejichž specifické obtíže nedosahují úrovně zdravotního postižení, tedy pro děti se 
zdravotním znevýhodněním a socio-kulturním znevýhodněním. 
V individuálních konzultacích jsem se pak věnovala žáků školsky neúspěšným. 
 
Konzultace s dětmi, psychologická podpora – takto oblast je velmi různorodá, hojně 
zastoupená. Zakázku převážně formuluje učitel,vedení školy, zákonný zástupce i žák 
samotný. Někdy následuje po výchovných řízeních se žáky.V několika případech byla 
iniciována ze strany odborníků z jiných zařízení /SVP, PPP/. 
Řešeny jsou obtíže výukové, selhávání ve škole, výchovné, nebo obtíže vycházející ze soužití 
ve velké třídní skupině, vrstevnické spory, ale rovněž problematika vycházející z prostředí 
primární rodiny. Návštěva žáka u školního psychologa je ošetřena souhlasem zákonného 
zástupce, vyjma krizové intervence. 
 
Konzultace s kolegy v ZŠ, odborníky z příbuzných oborů – řešeny jsou nejen uvedené 
výukové a výchovné obtíže žáků, rovněž didaktické otázky vzdělávacího procesu, rovněž 
otázky psychohygieny. 
 
Konzultace se zákonnými zástupci – opakovaně řešena problematika, která se týká nejen 
výuky žáků a jejich chování, rovněž vztahová problematika dítě versus rodič, rovněž 
partnerské obtíže. 
 
Projekty – periodicky se opakující adaptační program určený 6. ročníkům „Noc ve škole“, v 
tomto roce v případě 6. B ve zkrácené verzi „Den ve škole“, u 6.A proběhlo v plném rozsahu. 
Pro žáky 9. ročníku projekt „Volba povolání“ - částí projektu, kterou zajišťuje školní 
psycholog je rovněž dotazník „ K volbě povolání“, společné vyhodnocení a dále hry a 
činnosti zaměřené na vlastní sebeprezentaci,  povědomí o verbální a neverbální komunikaci, 
asertivní chování, kreativní myšlení. 
V jednom případě byla poskytnutá individuální péče  žákovi při profiorientaci na žádost 
rodičů. 
 
Jednorázové akce, osvětová činnost – Na počátku školního roku se účastním třídních 
schůzek prvňáčků, kde seznamuji zákonné zástupce s činností školního psychologa. Žádám 
rodiče o generální souhlas s touto činností a jsou vyjmenované oblasti, na které se tento 
generální souhlas vztahuje. 
V lednu a únoru spolupracuji s třídními učiteli na přípravách k zápisu žáků do prvních tříd, 
součástí příprav je rovněž beseda s rodiči předškoláků v MŠ Sluníčko, která tematicky 
zahrnuje školní zralost dítěte. 
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6.4 Prevence sociálně patologických jevů 
 
Hodnocení Minimálního preventivního programu : 
Školní preventista: Jaroslava Váňová 
   
V letošním školním roce nebyly na naší škole organizované kroužky, Proficentrum končí 
svojí činnost  ke konci školního roku. Přesto někteří žáci navštěvovali zájmové útvary hasičů, 
kopané, košíkové, ZUŠ v Toužimi, kde pracovali pod dohledem dobrovolníků (kromě ZUŠ). 
 
Přehled uskutečněných aktivit a programů pro žáky ZŠ Toužim ve  šk. roce : 
září 2011-Adaptační den pro žáky 6. tříd (adaptace na nové podmínky spojené s přechodem 
na 2. Stupeň) - třídní učitel a školní psycholog 
říjen 2011- pořad primární prevence MEMENTO - určeno žákům 5. – 9. tříd 
listopad 2011- Svět nebezpečných závislostí – p. Z. Pospíšil – 8.A, 8.B 
listopad 2011- Den boje proti AIDS - Z. Pospíšil – určeno žákům 9. r. 
prosinec 2011-Červená stužka – veřejná sbírka pro nemocné AIDS, tuto akci zaštítili žáci     
9. A, podařilo se vybrat 1.360,-korun 
prosinec 2011 - třídní klima, školní atmosféra ve třídě 7.B (školní psycholog, vyučující RV, 
TU) 
leden 2012 - program primární prevence ŠIKANA A PRÁVNÍ VĚDOMÍ. Mezi stěnami – 
film, který se týká šikany na školách a mezi dětmi. Dokumentární film podle skutečné 
události na jedné nejmenované základní škole. Problematiku šikany, její důsledky a následná 
opatření velmi podrobně se žáky rozebírala ve dvouhodinovém bloku školní psycholožka 
Mgr. J.Škrabánková, beseda určena žákům 8. tříd. 
leden 2012 - pořad primární prevence -15 schodů prevence – Š. Pečenka (pořad pro 1. a 2. 
Stupeň) 
leden – únor 2012 - lyžařský výcvik na Šumavě – určeno žákům 7. tříd 
březen 2012 - beseda Kriminalita mládeže a právní vědomí – PhDr. Z. Papežová, beseda 
navazuje volně na pořad Mezi stěnami - trestní zodpovědnost mladistvých a nezletilých, 
hodně příkladů z praxe a žáci mají zájem o některé konkrétní odpovědi na to, co je zajímá 
květen 2012 - o. s. Bludiště - pořad PP- Za branami vězení - beseda určena žákům 8. a 9. 
Tříd, neformální setkání s člověkem, který se dostal na šikmou plochu a nyní se po návratu 
z vězení pomalu začleňuje do života  a hledá to své nové místo jak v pracovním, tak i 
v osobním životě. Akce se konala v karlovarském kině Čas. 
květen 2012 - Okresní kolo dopravní soutěže (5.- 8. třídy) 
V průběhu roku jsme opět zorganizovali tradiční sbírky – v období adventu pro o.s. Život 
dětem, dále sbírku v lednu 2012 pro Nikolku Zikovou, kde nás oslovilo občanské sdružení 
PROPOJENÍ a jarní sbírku opět pro o.s. Život dětem. Na všech těchto aktivitách se zapojují 
žáci 8. a 9. tříd a členové školního parlamentu. 
Další vzdělávání v oblasti primární prevence : 
V září 2011 jsme absolvovali v sokolovském gymnáziu zajímavý seminář na téma 
Subkultury a současná mládež, kde přednášel velice zajímavou formou PhDr. Jan Svoboda, 
akreditovaný lektor se státními zkouškami pro všechny typy škol. Seminář nabízel metodiku, 
jak vygenerovat z konkrétního kolektivu jedince, na kterého je třeba působit, aby mohlo dojít 
k postupné změně klimatu třídy. Akce se zúčastnila výchovná poradkyně Mgr. M. Píbalová a 
J. Váňová, školní metodik prevence. 
V průběhu školního roku jsme měli 2 pracovní schůzky s okresním metodikem Mgr. M. 
Fialovou v Karlových Varech. 
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Výskyt sociálně – patologických jevů na naší škole : 
Objevuje se záškoláctví, částečně vandalismus, úmyslné ničení školního majetku a kouření při 
přesunu na hodiny TV. Za neomluvené hodiny byly uděleny 2 z chování žákům. Ostatní 
přestupky byly vyhodnoceny ředitelskými důtkami, třídními důtkami. 
Dále byly řešeny i výchovné problémy s nevhodným chováním žáků, verbální i fyzické 
napadení spolužáka. Všechny tyto přestupky jsou písemně zadokumentovány u výchovné 
poradkyně. 
Jeden žák, v období listopad - prosinec 2011, absolvoval dobrovolně dvouměsíční pobyt 
v SVP v Karlových Varech. V průběhu jeho pobytu jej kromě rodičů, navštívily také 
výchovná poradkyně Mgr. M.Píbalová a jeho třídní učitelka J. Váňová. Zde jsme měly 
možnost vidět, jak se zde pracuje s těmito dětmi, jak zde žijí, tráví svůj volný čas a učí se 
sociálním a komunikačním dovednostem, sebeovládáním a sebepoznáním. 
V průběhu školního roku jsme se žáky 6. - 9. tříd prováděli elektronické šetření - bezpečí – 
on- line, kde si žáci pomocí testových otázek sami vybírali vhodné odpovědi na kladené 
otázky. 
Dále v průběhu roku žáci dostávají různé informační letáky, brožurky a materiály, které se 
týkají výskytu sociálně-patologických jevů. 
V hodinách Rv, OV   a na třídnických hodinách jsou informováni o webových stránkách např. 
www.minimalizacesikany, www.kybersikana - zde si mohou žáci i rodiče zkusit vyplnit různé 
ankety, které se týkají sociálně - patologických jevů. 
Spolupráce s jinými organizacemi: 
-pokračuje pravidelná spolupráce s PČR – K. Vary - nabídkový cyklus přednášek a besed pro 
žáky 1. a 2. stupně 
- sdružení primární a protidrogové prevence – nabídka besed a výukových pořadů 
spolupráce se sociálním odborem MÚ Toužim, PC v Karlových Varech, Psychologická 
poradna K. Vary, SVP v K. Varech  
Školní preventista spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli a 
s ostatními pedagogy. Velmi důležitá je vazba mezi školním psychologem, třídním učitelem, 
preventistou a výchovnou poradkyní. Služby a pomoc školního psychologa Mgr. J. 
Škrabánkové jsou velmi často využívány rodiči, žáky i třídními učiteli. 
 
6.5 Žáci vyžadující speciální péči 
 
Výchovná poradkyně Mgr. M. Píbalová 
 

1) Žáci s SVP: 
V letošním školním roce bylo na škole 14 integrovaných žáků, 3 žáci se zdravotním 
znevýhodněním a jedna žákyně se socio-kulturním znevýhodněním. Všichni tito žáci pracují 
podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Součástí IVP jsou reedukační lekce zaměřené 
na nápravu poruch učení (1 hodina týdně po vyučování pod vedením školní psycholožky 
J.Škrabánkové). Lekce jsou součástí IVP a jsou tedy pro tyto žáky povinné. Kontrola IVP 
proběhla podle plánu (leden, červen) za přítomnosti zák. zástupců, tř. učitelů, vyučujících a 
školní psycholožky.  
Téměř všichni tito žáci jsou v péči PPP Karlovy Vary. V tomto roce se na škole konala 
vyšetření žáků jen vyjímečně, jedním z důvodů je to, že poradna potřebuje k vyšetření 
informovaný souhlas zák. zástupce a osobní návštěva v PPP tak je nutná. Méně bylo i 
průběžných kontrol, neboť nová vyhláška upravující přístup k dětem s SVP umožňuje 
integrovat dítě pouze na dobu 1 roku. 
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Rodiče mohou samozřejmě i nadále využívat péče školní psycholožky k případným 
konzultacím (problémy v učení, chování,….). 
 

2)  Jednání s rodiči: 
Během školního roku proběhla celá řada jednání za přítomnosti vedení školy, zákonných 
zástupců, třídních učitelů, v některých případech i školní psycholožky, sociální pracovnice 
MěÚ Toužim a následně OSPOD Karlovy Vary. Řešili jsme hlavně případy velké absence ve 
škole, záškoláctví, chování a prospěch, neplnění školních povinností, fyzické napadení a 
ublížení spolužákovi, přeřazení do jiné třídy a další.  
 
 
6.6 Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) 
 
Dlouhodobě jsme členy AŠSK. Kolegové, kteří jsou garanty na škole, přihlásili školu do celé 
řady soutěží v rámci sportovní olympiády pro žáky 1. – 5. tříd  a žáky 6. – 9. tříd (viz.kap. 
8.7).   
 
 
7.Údaje o inspekci a dalších kontrolách 
 
 
Město Toužim 
 
Říjen, listopad 2011 
Veřejnosprávní kontrola č. 13/2011 
Předmětem kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) 
zákona o finanční kontrole 
Kontrolní zjištění: 
Při veřejnoprávní kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 
30. listopad 2011 
Předmět kontroly: 
Školní družina 
Kontrolní zjištění: a) Doplnění dávkovačů mýdla na toaletách ve smyslu § 4a vyhlášky 410. 
b) Místnosti družiny je potřeba vymalovat ve smyslu § 22 vyhlášky 410. 
Náprava: a) uskutečněna okamžitě.  
     b) malování proběhne o prázdninách 2012.  
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8.  Údaje o mimoškolních aktivitách 
 
8.1 Hodnocení činnosti školní družiny 
Vedoucí vychovatelka Jana Schramková: 
 
Ve školní družině pracovala čtyři oddělení, otevřeno od 6:30 –16:00 hodin.  K docházce do 
šk. družiny bylo zapsáno celkem 116 žáků (49 chlapců a 67 dívek). Z celkového počtu žáků je 
68 dojíždějících. Režim a činnosti v jednotlivých družinách přizpůsobujeme odjezdům žáků 
domů nebo odchodům do ZUŠ a na kroužky. K naší činnosti, kromě tříd, využíváme 
tělocvičnu, 1. patro ZŠ a co nejvíce chodíme s žáky ven, na hřiště u Sokolovny. Všechny paní 
vychovatelky dbají o naplňování ŠVP ŠD. V průběhu šk. roku nedošlo k žádnému vážnému 
porušení školního řádu, drobné prohřešky jsme řešili domluvou s žáky, rodiči a třídními 
učiteli. 
 
Družinové akce: 
 
září: 
- zápis žáků do ŠD 
- „Pozdrav z prázdnin“- výtvarné práce 
- závodivé hry na hřišti u Sokolovny (jízda na koloběžkách, hod na cíl, chůze na dětských 
chůdách, malování na asfalt) 
- podzimní výzdoba přízemí ZŠ 
- „Už mám svého kamaráda“ beseda, seznamovací hry se šk. Psycholožkou 
 
říjen: 
- „Co přináší podzim“ - práce s přírodním materiálem, využití různých výtvarných technik 
- „Halloween“ - vyrábění papírových dýní, strašidýlek... 
- závodivé hry 
 
listopad: 
- „Jak se bránit šikaně“- beseda se šk. psycholožkou 
- míčové a pohybové hry v tělocvičně 
-vánoční výzdoba družin, nástěnek, chodby v přízemí ZŠ 
 
prosinec: 
- Čert, Mikuláš a anděl“ - kresba, vyrábění 
- „Vánoce, Vánoce přicházejí“ - přání, drobné dárečky, vánoční posezení v jednotlivých 
družinách, poslech koled, ochutnávka cukroví                      
- „Stezka odvahy“ překážková dráha 
 
leden: 
- beseda „Pečujeme o své zdraví“ 
- zimní výzdoba přízemí ZŠ 
- míčové a pohybové hry v tělocvičně 
 
únor: 
- vyrábění papírových karnevalových masek 
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- překážková dráha „Stezka odvahy“ 
 
březen: 
- „Nejlepší skokan“ - soutěž ve skoku přes švihadlo, skok z místa 
- soutěž „Pohádkové hádání“ ve znalosti pohádek, pohádkových postaviček 
- závodivé hry v tělocvičně 
 
duben: 
- „Velikonoce“ výzdoba chodby a přízemí ZŠ, přáníčka, drobné výrobky, zdobení kraslic 
- beseda „Bezpečně na chodníku i na vozovce“ 
- sportování v tělocvičně i na hřišti 
 
květen: 
- „Svátek matek“ přáníčka, básničky pro maminky 
- závodivé hry- koloběžky, dětské chůdy, šipky, kuželky, malování na asfalt. 
 
červen: 
- oslava „MDD“- soutěže: skok v pytli, slalom s pálkou a míčkem, navlékání korálků v 
časovém limitu, hod do šaška a chytání rybiček. 
- beseda „Bezpečně také o prázdninách“ 
 
 
8.2  Kurzy 
 
• Plavecký kurz – žáci 3. a 4. tříd – plavecký bazén Žlutice – podzim, zima 2011/12 
• Lyžařský kurz  - žáci 7. a 8. tříd – Železná Ruda – únor 2012 
• Kurz dopravní výchovy  -  žáci 4. tříd – teoretický kurz, návštěva dopravního hřiště pro 

finanční náročnost zrušena 
 
 
8.3  Projekty 
(www.zstouzim.cz) 
 
8.3.1 Mezinárodní 

Velikonoce 
Žáci 5. tříd z Toužimi a Breitenbrunnu – velikonoční program připravený v češtině, angličtině 
a němčině, výměna dárků, výtvarná dílna, sportovní soutěže v tělocvičně. 

 
Jarní 
Pestrobarevný svět dětí, vytvoření kalendáře na rok 2013 (kresby dětí, připomínka historie 
spolupráce), výstava projektu v Breintenbrunnu a v Toužimi. 
 
Po stopách našich předků – Pravěk 
Žáci sedmých ročníků z Toužimi, Breintenbrunnu a z Nattheimu po pravěkých stopách. 
Týdenní pobytový projekt v Nattheimu. Společným dorozumívacím jazykem se pomalu stává 
angličtina. 
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Hasenpokal 
Sportovní den žáků z Toužimi, Nové Role a Breitenbrunnu. Letos jsme vyhráli v chlapeckou i 
dívčí kategorii. 
 
Letní tábor 
Opět v Německu – Warmbad, děti si zkoušeli různé divadelní formy. 
 
8.3.2 Školní 
 
Noc ve škole 
Adaptační program pro žáky šestých tříd 
 
Den Země 
Každoroční projekt spojený s úklidem a sběrem papíru v Toužimi. Součástí jsou besedy a 
samostatné práce s ekologickým námětem. 
 
Zdravé zuby 
Opakovaně jsme účastníky celostátního projektu, v němž žáci jsou motivovány k aktivní 
starostlivosti o chrup. 
 
 
Den napříč školou – sedmý ročník 
Důraz byl kladen na samostatné vyhledávání informací, práci ve skupinách, kooperaci. 
Skupiny tvořily žáci od 3. tříd. 

 
 

Sportovní den 
Soutěže žáků na druhém stupni v atletických disciplínách, rekordy školy. Letos i sportovní 
den 1. stupně – Atletický trojboj. 
 
 
Rozhlasové relace 
Rozvoj komunikativních, sociálních, občanských kompetencí, mediální výchova 
 
Ovoce do škol 
Pro žáky prvního stupně 

 
 

Volba povolání 
Projekt pro 2. stupeň pomáhající najít cestu při volbě dalšího studia 
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8.3.3 Ročníkové, třídní, předmětové 
 
Drakiáda 
Čtení s Andersenem 
Dnem s knihou 
Moje nejoblíbenější knížka 
Povolání rodičů 
Květiny 
Domácí zvířata 
Jaro 
Léto 
Společenstvo louka, les 
Voda 
Živá a neživá příroda 
Česká republika 
Dějiny českého státu 
Ekosystémy 
Vesmír 
Revitalizace náměstí 
Podnebné pásy 
Toužimský erb 
Evropské státy 
Lidské tělo 
Ilustrace k dětským knihám 
Domácí zvířata 
Máme rádi zvířata 
Přírodní společenství 
Živá příroda 
Architektura bydlení 

 
Zpracování projektů je zahrnuto do ŠVP ZŠ Toužim. 
Výsledky, průběh práce na jednotlivých projektech jsou k nalezení na webových stránkách 
školy, v článcích Toužimských novin a v Karlovarském deníku.  
 
8.4 Besedy: 
- Den boje proti AIDS 
- Zabranami vězení 
- Hudební nástroje (P.Hrabě) 
- Ajax (dopravní výchova) 
- Beseda s dietologem, Zdravý životní styl, reprodukční zdraví 
- Jaderná energie 
- Návštěva u starosty 
- Prevence kriminality 
- INFOCENTRA- historie Toužimi ( v rámci prvouky) 
- Svět nebezpečných závislostí 
- Právní vědomí 
- Beseda o EU 
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8.5 Exkurze: 
 
- Prameny, minerálky , beseda s geologem (Toužimsko, Tepelsko) 
- Becherovka K.Vary 
- Sběrný dvůr – Jak s odpady 
- U žokeje J. Váni 
- Přílezy – letecká akrobacie 
- Krajem živých vod 
- Úřad práce K. Vary 
- Veletrh škol (Thermal) 
- CHKO –Slavkovský les 
- Muzeum Plzeň – Středověk 
- Černošín – čistička odpadů 
- Bečov nad Teplou – zámek 
- Praha – historické části 
- Přeštice – zámek 
- Kozel – zámek 
- Koněpruské jeskyně, Křivoklát 
- Kokořín, Mělník, Říp 
- Lidice – památník 
- Knihovna Toužim 
- Techmania Plzeň 
- Hotelová škola M. Lázně 
- Moser K.Vary 
- Prezentece prací přírodovědného gymnázia Praha (Expedice Tepelsko 2011) 
- M.Lázně – muzeum, Miniaturpark 
- Karlovy Vary 

 

8.6  Kulturní další akce: 
- Koncerty ZUŠ Toužim  
- Divadelní představení (Sokolovna) – Karkulka, O líné Čiperce, Memento, Maryša 
 
8.7 Soutěže 
 
8.7.1 Sportovní 
Malá sportovní olympiáda žáků 1. – 5. tříd  
Sportovní olympiáda žáků 6. – 9. tříd a 1. – 4. tříd osmiletých gymnázií 
 
 
a) Školní kolo, okrskové kolo 
Florbal, halová kopaná, kopaná, košíková 
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b) Okresní kolo 
 
Minikopaná 
Hoši 2.st.– 4. místo 
 
Florbal  
Hoši 1. st.  – 1. místo 
Dívky 2.st.  – 3. místo 
Hoši 6.-7.r. – 2. místo 
Hoši 8.-9.r. – 2. místo 
 
Mc Donald´s Cup 
1.– 3.ročník – 5. místo 
4.-5.ročník –  2. místo 

 
Halová kopaná 
Hoši 2.st. – 2. Místo 
 
Košíková 
Dívky 2.st. – 2. místo 
 
Šplh 
Hoši 2.st. – 5. místo 
Dívky 2.st. – 11. místo 
 
 
c) Krajské kolo   
 
Mc Donald´s Cup 
4.-5.ročník –  5. místo 
 
Florbal 
Hoši 4. – 5.r. – 3. místo 
Hoši 6.-7.r– 6. místo 
 
Halová kopaná 
Hoši 2.st. – 5. místo 
 
Košíková 
Dívky 2.st. – 2. místo 
 
8.7.2 Předmětové 
(ŠK-školní kolo, OK-okresní kolo, KK krajské kolo) 
 
Český jazyk 
Olympiáda ŠK , OK 
Literární soutěž 2.st. 
Školní časopis (9.r.) 
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Literární soutěž 1.st. (děti dostaly během března dobrovolné úkoly, např. 1. a 2. ročník 
vymyslit pohádku s názvem  „ O kočičí princezně“, spojovat pohádkové dvojice,                                  
3.ročník – poznat autora ilustrace, 4.a 5. ročník – písničky z pohádek, známá přísloví atd., 
Nejvíce se zúčastnilo žáků z 2.A.   
 
 
Matematika 
Klokan - celorepubliková soutěž 1 .a 2. st. (výsledky podzim 2012) 
Pythagoriáda – 8.r.OK,  
Matematická olympiáda – 6.r.OK 
 
 
Fyzika 
Fyzikální olympiáda OK,  
Archimediáda OK 6. A 9. místo 
 
Informatika 
iBobr 
Seznam, najdu tam co neznám 
 
Anglický jazyk 
Čtení, hláskování ŠK 
  
Ruský jazyk 
Azbuka ŠK 
 
Dopravní výchova 
Dopravní soutěž OK (1.st. 8.místo, 2.st. 8.místo) 

 
Výtvarná výchova 
 
Výtvarné soutěže na téma Životní prostředí, O nejzajímavější masku, Ekofor 2012, Kniha a já 
 

 
Hudební výchova 
 
Zpěváček Karlovarska – čestné uznání (Kateřina Bednářová) 
 
V průběhu celého školního roku 2011/2012 se žákyně S. Vavreková (8.A) a žákyně BUI THi 
THANK TAN (8.A), podíleli na vědomostní soutěži SAPERE, která se prolínala do předmětů 
Z, Př, RV a OV. 
Celkové umístění z 200 zaregistrovaných škol bylo 84. místo.  
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9.Závěr 
 
Uplynulý školní rok ve výchovně vzdělávacím procesu byl opět zaměřen na zavádění 
vlastního školního programu (ŠVP) v dalších ročnících. Práce pedagogů se zaměřila na účelné 
zavádění nových prvků ŠVP do života školy. Celý školní rok pracovali pedagogové na 
projektu EU peníze školám, vznikající materiál pomůže všem při zvládnutí náročného 
vzdělávacího procesu. Důležitým úkolem v práci školy zůstalo uplatnění pohledu na 
integrační proces u dětí s poruchami učení, se sociálním hendikepem, ale i dětí s vynikajícími 
výukovými výsledky a zapracování těchto úkolů do ŠVP. Změny v současné společnosti, ve 
výchovně vzdělávacím procesu, přinášejí obrovské nároky na metodickou zdatnost pedagogů, 
proto v průběhu školního roku byl kladen důraz na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 
 

 
 

Uplynulý školní rok proběhl ve spolupráci se zřizovatelem a rodiči tak, abychom všechny 
náročné úkoly zvládli. 
 
 
 
 
 
V Toužimi 31. 8. 2012     Mgr. Zdeňka Zemanová 
                                                                                                        ředitelka školy 
 
  
 
 
 


