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Projednáno na pedagogické radě dne: 30. 8. 2018 
 

Projednáno na Školské radě dne: 30. 8. 2018 

Vyjádření Školské rady:  

 

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy 

 za šk. r. 2017/2018 bez připomínek. Škola stanovené úkoly splnila. 

 

 

 

 

předseda Školské rady:  Romana Šambergerová 

           

           

            

Zpráva byla odeslána Radě MÚ Toužim dne: 3. 9. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                Mgr. Zdeňka Zemanová 

                ředitelka školy   
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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, příspěvková organizace 

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 

Mgr. Marie Křížová, výchovná poradkyně 

Telefon, fax 739245247 

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, 

okres Karlovy Vary, Základní školy a mateřské školy 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 

 

 

mailto:zstouzim@zstouzim.cz
http://www.zstouzim.cz/
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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. 

Školní areál je tvořen sestavou složenou ze tří víceposchoďových 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 . 

 

- Majetek 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 

 

V budově B jsou umístěny čtyři kanceláře, dvě sborovny, třídy prvního stupně, pět oddělení 

družiny, počítačová učebna, učebna hudební výchovy, ve dvou odborných učebnách jsou 

umístěny interaktivní tabule další pět interaktivních tabulí je v kmenových třídách. 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, počítačová učebna, v obou dalších 

poschodích zbývající učebny, ve čtyřech třídách jsou umístěny interaktivní tabule a ve střešní 

nástavbě je umístěna učebna hudební výchovy, pracoviště speciálního pedagoga,  dětské 

oddělení městské knihovny, zázemí pro asistenty pedagoga, 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 a mateřská škola Toužim a ve střešní nástavbě 

Základní umělecká škola. 

V prostoru vedle druhé budovy je školní pozemek, škola využívá 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. Byla dokončena výměna střešní 

krytiny na všech pavilonech, opraveny anglické dvorky v okolí budov A,B.  

Celé technické vybavení areálu je postupně obnovováno tak, aby splňovalo požadavky 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a vyhovovalo platným hygienickým normám - výškově 

nastavitelnými lavicemi jsou vybaveny učebny na prvním i druhém stupni ZŠ, přísným 

normám odpovídá i vybavení školní kuchyně, zde začíná obnova strojů a zařízení z fondu 

obnovy-investiční fond (poruchovost myček, konvektomatů, chladících boxů). O prázdninách 

se zrekonstruovaly šatny a kabinet tělesné výchovy, vymalovala se tělocvična, malovala se 

kuchyně a bramborárna. V průběhu roku se malovali některé třídy. 
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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                 -      5 oddělení školní družiny 

                                  1. a 2. patro         -      9 kmenových učeben 

           -      učebna s interaktivní tabulí  

                                                             -      počítačová učebna    

                                                                  -     učebna hudební výchovy                                                             

            -     malá relaxační tělocvična na chodbě 

- v budově A:       suterén až 4. patro -     10 kmenových učeben,  

                                                                 -    14 odborných učeben (interaktivní tabule, tablety, 

předmětové zaměření, počítače,…)  

                               

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 2017- 2018 (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 25 25 14 32 20 24 20 19 21 200 

Dívky 22 20 24 30 27 27 37 20 21 228 

Celkem 47 45 38 62 47 51 57 39 42 428 

 

 

 Vývoj počtu žáků : 

Školní 

rok 

2010

2011 

2011

2012 

2012

2013 

2013 

2014 

2014

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

Hoši 203 187 189 178 173 178 190 200 

Dívky 173 172 195 202 207 199 218 228 

Celkem 376 359 384 380 380 379 408 428 
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Počet žáků souvisí především s celkovým republikovým demografickým vývojem. 

V letošním roce došlo k nárůstu žáků. V průběhu školního roku se přihlásilo 35žáků a 

odhlásilo  10 žáků. Z celkového počtu žáků 43 % dojíždí. 

 
 

1.8 Školská rada 

 

Školská rada podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byla nově ustanovena v prosinci 

2018 

 

Předsedou devítičlenné rady je Romana Šambergerová. 

 

Členy Školské rady jsou: -zástupci rodičů    Mouchová Dana 

      Jankuliaková Lucie 

      Šambergerová Romana 

 

                                      -zástupci zřizovatele  Bc. Hrůza  Robert 

                                                                       Vlček Jan  

           Daněk Marek 

 

                                      -zástupci pedagogů     Mgr. Cerhová Markéta 

                                          Mgr. Janák Radek 

                                          Císlerová Petra 

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)  

 

2.2 Volitelné předměty, zájmové kroužky 

 

Volitelné předměty: 

 

Vzdělávací program umožňuje zařadit volitelné předměty pro žáky od 2. ročníku. Druhý cizí 

jazyk je zařazen od 7. ročníku.  

 

Žáci pracovali celkem ve  27 skupinách volitelných předmětů: 

 

2. ročník: Sportovní hry, Dovedné ruce 

3. ročník: Etická výchova (2) 

4. ročník: Sportovní hry (2), Dovedné ruce, Dramatika 

5. ročník: Sportovní hry, Dovedné ruce 

6. ročník     Etická výchova (2) 

7. ročník:   Sportovní hry (2), Psaní na klávesnici 

  Ruský jazyk, Německý jazyk (2)  

8. ročník:   Sportovní hry(2), Přírodovědná praktika   

                  Ruský jazyk, Německý jazyk 

9. ročník:  Sportovní hry, Seminář z M a Čj, Volitelná praktika  

                 Ruský jazyk, Německý jazyk, Anglický jazyk  

 

Mimoškolní činnost: 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly kroužky otvírané jako volnočasové aktivity DDM Karlovy 

Vary. Vedle 5 oddělení školní družiny pracovalo jednou týdně šest kroužků (Sportovní hry, 

Hasiči,Vaření, Dovedné ruce, Gymnastika (2), Šachy). 

 

2.3 Koncepce rozvoje školy 

 

Vypracována strategie rozvoje ZŠ Toužim je průběžně naplňována. 

 

Plnění koncepce rozvoje: 

Technické vybavení: 

- Pokračuje obměna vybavenosti tříd, kabinetů (skříně, interaktivní tabule, tablety) 

- K ukončené výměně oken a zateplení všech budov školy se přidaly opravené anglické 

dvorky, zůstává dořešit obložení soklů okolo budov. 

 

Výchovně vzdělávací proces 

- Ve školním roce 2017/18 nastoupila jedna Bc. učitelka za mateřskou dovolenou.  
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- Zavádění ŠVP do praxe probíhá bez potíží, ŠVP je uvedeno do souladu se standardy 

pátých a devátých ročníků.  

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

vyučuje od 7. ročníku. 

- Anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku.   

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo umožněno dle aktuální nabídky  NIDV 

a Pedagogického centra pro vzdělávání, dále se využívá nabídka Krajského vzdělávacího 

centra Karlovarského kraje, ČŠI. 

- Pokračuje studium výchovného poradce, ukončené studium metodika prevence, 

dokončeno studium speciálního pedagoga a další začal studovat. 

- 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, používá se samostatná počítačová učebna na prvním stupni a interaktivní 

učebny. Začíná se pracovat s tablety. 

- V letošním roce pracovalo na škole šest asistentek pedagoga, díky projektu šablony I. 

pokračuje školní asistent, který pokračuje v práci asistenta pro sociálně slabé žáky. 

- Při řešení výchovně vzdělávacích problémů naplno pracuje Školní poradenské pracoviště 

(výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, zástupce 

vedení, třídní učitel). 

- Uskutečnění dne otevřených dveří pro rodiče - v listopadu 2017 a v březnu 2018 - využilo 

více rodičů druhého stupně.   

 

Obecné cíle 

-     Zkvalitnění informačního toku, nejen prostřednictví nástěnek ve sborovně, ale především 

      předávaní zpráv prostřednictvím internetové sítě. 

-     Plné zapojení elektronické žákovské knížky pro rychlý kontakt  a komunikaci se 

      zákonnými zástupci žáků. 

-     Jednotlivé akce ze života školy jsou pravidelně uveřejňovány v Toužimských novinách 

      a na stránkách školy. 

 

 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 plnění cílů školy vycházející ze strategie rozvoje školy: 

- poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání, vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání a 

uplatnění v životě 

- rozvíjet osobnost žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a 

projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a 

mravními hodnotami. 

 

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, 
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vzájemných hospitací. Vychází z hlavních úkolů kontroly v daném školním roce. Jednotlivé 

zápisy kontrol a hospitací jsou uloženy v kanceláři školy. 

 

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,) 

35 30,57 

vychovatelky ŠD 5 3,37 

správní zaměstnanci 5 4,75 

THP 1 1,00 

školní stravování 5 4,81 

Celkem 51 44,50 

 

3.2 Kvalifikovanost učitelů 

 

 Počet §32 odst.1 písm.b 

"doplňuje si 

studium" 

§32 odst.1 

písm.d "55 

let a 20 let 

praxe k 

1.1.2015" 

§22 odst.7 

"nezbytně 

nutná doba" 

Vedení školy 4    

1. – 5. ročník 11 1 1 2 

6. – 9. ročník 14 4 0 1 

Celkem 29 5 1 3 

 

 

Změna školského zákona od 1. 1. 2015 nezpůsobila větší počet zájemců - absolventů 

pedagogických fakult o práci ve školství. Zveřejněné nabídky volných míst pedagogických 

pracovníků nepřinesly odezvu zájemců o práci v Toužimi, proto byla uskutečněna nabídka 

částečných úvazků pro nekvalifikované pedagogy, v následujícím období vznikne problém se 

zajištěním kvalifikované výuky při mateřských a rodičovských dovolených mladých učitelek. 

 

 

 

 

 



Základní škola Toužim, 

příspěvková organizace 

 11 

3.3 Věkové složení pedagogického sboru 

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. Vedení 

školy podporuje zapojení co nejvyššího počtu učitelů do DVPP. 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 splnění kvalifikovanosti: 

- Studium PF - učitelství (5) 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

- metodik primární prevence 

- speciální pedagog 

- výchovný poradce 

 

Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství, inkluze, žáci s SPU 

- setkání VP 

- metodické setkání (PLPP, IVP, práce v týmu, spolupráce pg. Prac.).) 

- bezpečné klima ve třídě 

- bezpečná škola aneb co dělat, když 

- dva kroky k inkluzivní škole 

- jak předcházet agresivitě a šikaně ve škole 

 

Metodické semináře 

- Terezín (D, Ov) 

- matematická gramotnost 

- inspirace pro učitele 1. st. 

- činnostní učení (čtení 1. ročník) 

- nácvik čtení 

- Ekohrátky 

35%

24%

31%

10%

do 40 let

do 50 let

do 60 let

nad 60 let
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Další vzdělávání 

- první pomoc (3) 

 

Akce byly pořádány: 

- Pedagogické centrum K.Vary (Bludiště) 

- Národní institut dalšího vzdělávání středisko K. Vary, Plzeň 

- KÚ Karlovy Vary odbor školství 

- Magistrát města Karlovy Vary 

- Krajské vzdělávací centrum KV 

- CPIV Plzeň 

- ČŠI 

 

 

3.5 Péče o zaměstnance 

 

Základní dokumenty týkající se péče o zaměstnance byly projednány na pedagogických a 

provozních poradách (Zásady hospodaření s FKSP, rozpočet čerpání FKSP, Systém školení a 

vzdělávání, Kriteria pro poskytování osobních příplatků a odměn v roce 2018, Plán čerpání 

dovolených a dnů na samostudium v roce 2018, Vnitřní platový předpis, Cestovní náhrady, 

Pracovní doba). Největší část rozpočtu FKSP je věnována na příspěvek na obědy a na 

příspěvky na důchodové připojištění. 

  

3.6 BOZP 

 

Zaměstnanci 

- Oblast BOZP je zajištěna smlouvou s odborným pracovištěm Apostav s.r.o.. 

- Všichni zaměstnanci byli proškoleni podle osnovy pro školení o BOZP. 

- Všichni noví zaměstnanci byli proškoleni podle osnovy pro vstupní školení o BOZP. 

- V dubnu 2018 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. 

 

Žáci 
- Žáci jsou pravidelně proškoleni v rámci BOZ žáků, opakovaně při porušení bezpečnosti. 

- Analýza rizik při činnostech žáků je prováděna dle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. 
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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 2017 byl ukončen se zlepšeným výsledkem hospodaření v částce  

22 681,98 Kč celá částka byla převedena na Rezervní fond základní školy  

 

Pro rok 2018 byly přiděleny základní finanční zdroje: 

a) Od zřizovatele    3 900 000,- Kč 

b) Ze státního rozpočtu 19 940 656,- Kč  

 

 

4.2 Další finanční zdroje využívané v roce 2017/2018  

 

V průběhu školního roku byly využívány další prostředky získané z rozvojových programů 

státu, KÚ Karlovy Vary, šlo především o programy: 

 

- Šablony I 

- Plavání 

- Obědy do škol 

 

5. Údaje o zařazování dětí 
 

5.1 Děti zařazené do 1. ročníku ZŠ 

 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Toužim pro školní rok 2018 - 2019 proběhl ve dnech                  

10. - 11. dubna 2018 

Celkem zapsáno žáků           56 

Rozhodnuto o odkladu školní docházky, přestěhování,            6 

Nastoupí do 1. ročníku  /stav k 31.8.2018           50 

 

K 30. 6. 2018 je přihlášeno 15 žáků do vyšších ročníků, 8 žáků odchází na jiné školy. 

Důvodem je přestěhování a odchody žáků z malotřídních škol. 

 

5.2 Vycházející žáci 

Výchovný poradce Mgr. Marie Píbalová 

 

Rozhodování o dalším vzdělávání a jeho zaměření po ukončení základní školy patří mezi 

důležité mezníky v životě každého žáka. Tato volba je předmětem velkého zájmu v každé 

rodině, protože směruje člověka k jeho budoucímu pracovnímu uplatnění.Ani etapa zakončení 

studia na střední škole a následný vstup do pracovního života nejsou pro absolventy škol příliš 

snadné a jednoduché.V obou případech je pro úspěch žáků či absolventů rozhodující, zda jsou 

schopni najít si všechny potřebné informace, porozumět jim, umět je správně posoudit a 

vyhodnotit.Při této volbě jim mohou pomoci poradenské služby, které poskytují základní 

informace o dalším vzdělávání. Přibližují jim charakteristické znaky konkrétních povolání, 
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existující pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů ZŠ na trhu práce. 

Poskytují žákům příležitosti pro to, aby se naučili realisticky poznávat vlastní přednosti a 

dovednosti ve vztahu k vybraným povoláním. Takové služby poskytují pedagogicko-

psychologické poradny, výchovní poradci ve škole, školní psychologové a Informační a 

poradenská střediska jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR. 

V letošním školním roce jsme opět pro žáky připravili a uskutečnili v rámci poradenství 

několik akcí, které jim umožňují základní orientaci při volbě budoucí profese.  

V měsíci říjnu jsme navštívili se žáky 9. ročníku Informační a poradenské středisko Úřadu 

práce v Karlových Varech. Pracovnice IPS jim poskytla velmi užitečné a praktické informace, 

které mohou pomoci žákům při rozhodování o budoucím povolání.  

Taktéž v říjnu jsme se zúčastnili prezentace SŠ v Ostrově („Kam po ZŠ“) a v Karlových 

Varech (Thermal – „Škola 2018“). 

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků se konala v listopadu, kde byli zákonní zástupci 

podrobně seznámeni s organizací přijímacího řízení a průběhem jednotných přijímacích 

zkoušek. Schůzky se zúčastnili i někteří zástupci SŠ.  

V prosinci již tradičně pořádáme pro žáky „Den volby povolání“. Učíme se vyplňovat 

přihlášky na SŠ a žáci získávají další potřebné informace. Částí projektu je rovněž dotazník 

„Volba povolání“, společné vyhodnocení, hry zaměřené na vlastní sebeprezentaci, asertivní 

chování, kreativní myšlení. 

V únoru jsme úspěšně zvládli vyplnit a odeslat přihlášky. Jednotné zkoušky proběhly ve dvou 

termínech: 12.4.2018 a 16.4.2018. Každý uchazeč, který se hlásil na maturitní obor SŠ, konal 

zkoušku z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Výsledky byly opět  potěšující, všichni žáci 

se  na vybrané školy dostali.  

V letošním školním roce končí docházku 42 žáků z 9. ročníku, 2 žáci vycházejí z 8. ročníku,  

z 5. ročníku na gymnázium neodchází letos žádný žák. Přehled umístění – viz tabulka. 
 

 

 

 

Škola Hoši Dívky Celkem 

Gymnázium (8) - - - 

Gymnázium (4) - 1 1 

Obchodní akademie - 1 1 

SOŠ (4 leté, maturita) 7 8 15 

SOŠ (3 leté, VL) 5 9 14 

SPŠ (4 leté , maturita) 5 1 6 

SPŠ (3 leté , VL) 1 - 1 

SOU (4 leté, maturita) - - - 

SOU (3 leté, VL) 3 1 4 

           42+2=44 
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
 

6.1 Přehled klasifikace školy za školní rok 2017 – 2018 

 

Statistické údaje za 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018 jsou přílohou č. 1 této výroční 

zprávy. Porovnáním průměrů známek s loňským školním rokem nepřinesl žádné razantní 

změny  Snížené známky z chování byly navrženy za neomluvené hodiny. Počet zameškaných 

hodin je v průměru na jednu třídu vyšší než v loňském roce, značná část zameškaných hodin 

je na straně žáků, u kterých v průběhu roku probíhalo dlouhodobé léčení, dále značná část je 

na straně žáků, kteří přestoupili na školu z jiných škol (objevuje se špatný přístup k pravidelné 

školní docházce u těchto žáků - rodičů), především neomluvené hodiny. 

 

Zameškané hodiny 

 Omluvené  Neomluvené 
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1. 

pololetí 

14348 16795 15071 20613 18199 146 6 8 6 62 

2.pololetí 20018 21079 19910 19792 24198 1 21 6 46 57 

celkem 31366 37874 34981 40792 42397 147 27 14 52 119 

 

 

6.2 Účast v testech – výsledky testování žáků 

 

V letošním školním roce jsme využívali testy školní inspekce - organizují si předmětové 

komise samostatně, portál inspis dat ČŠI obsahuje zásobu testových úloh, které byly použity 

při testování ČŠI a které se objevili při přijímacích zkouškách na SŠ. Při zadání výsledků do 

databáze, portál vyhodnotí výsledky a též poskytne srovnání s ostatními řešiteli testů. 

V letošním roce neproběhlo žádné “Výběrové zjišťování výsledků žáků 2017/18”, zjišťování 

výsledků proběhne na podzim nového školního roku. 

 

6.3 Školní psycholog - PPP  

Aktivity školního psychologa ve školním roce 2017/18 byly ukončeny z důvodů velké 

pracovní vytíženosti v pedagogicko psychologické poradně, kterou přinesli změny §16 

školského zákona. Aktivity vyžadující konzultace školního psychologa probíhali na bázi 

konzultací výchovného pedagoga s PPP.V tomto školním roce proběhly periodicky se 

opakující činnosti nebo projekty. Zmiňované činností lze rozdělit do těchto oblastí: 

1) Preventivní programy – skupinové aktivity 

Na počátku školního roku ŠD.  Především pro prvňáčky  se uskutečnil program socioher, 

jehož realizace přispívá k hlubšímu seznámení s novými spolužáky a vychovatelkami.  

V osmých ročnících se uskutečňuje program  “Prevence šikany“. 

2) Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami  
V ZŠ Toužim vzděláváme žáky, kteří vykazují specifické obtíže v učení /SPU/ nebo chování 

/SPCH/, event. jiné obtíže, které řadí žáka do kategorie žák s podpůrným opatřením. Role 

školního psychologa v tomto školním roce v oblasti nápravy byla více konzultační.  

Ve spolupráci s výchovnými poradci zajišťoval školní psycholog diagnostickou péči ve 

školských poradenských zařízeních. 

3) Konzultace s dětmi, psychologická podpora  
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Tato oblast je velmi různorodá, hojně zastoupena. Zakázku převážně formuluje učitel,vedení 

školy, zákonný zástupce i žák samotný. Někdy následuje po výchovných řízeních se žáky. 

Řešeny jsou obtíže výukové, výchovné, nebo obtíže vycházející ze soužití ve velké třídní 

skupině - vrstevnické spory, ale rovněž problematika vycházející z prostředí primární rodiny. 

4) Konzultace s kolegy v ZŠ, odborníky z příbuzných oborů  
Řešeny jsou nejen uvedené výukové a výchovné obtíže žáků, rovněž didaktické otázky 

vzdělávacího procesu. 

Nejčetnější spolupráce v tomto roce probíhala mezi ZŠ Toužim a PPP K.Vary. Práce školního 

psychologa vyžadovala i spolupráci s dalšími institucemi – pediatry, MŠ a jinými ZŠ. 

5) 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. Frekvence setkání od 

jednorázových konzultací až po opakované návštěvy. 

6) Projekty – periodicky se opakující adaptační program určený žákům  6. ročníků „Den ve 

škole“. 

Pro žáky 9. ročníků projekt „Volba povolání“. 

7) Jednorázové akce, osvětová činnost  
V dubnu spolupráce 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. 

  

6.4 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu : 

Školní preventista: Jaroslava Váňová, Helena Dornicová 
 

Přehled uskutečněných aktivit a programů pro žáky 

září 2017 – adaptační den pro žáky 6. tříd / adaptace na nové podmínky spojené s přechodem 

na 2. stupeň /- třídní učitel, metodik prevence , vyučující RV Mgr. J. Hudec // 

září 2017 -  bezpečná cesta do školy - beseda pro 1.-3. ročníky , městský  strážník E. 

Kanátová  

říjen 2017 -  KK Karlovy Vary  - seminář Bezpečné klima ve třídě  -účast metodika Mgr.H. 

Dornicová – metodika vedení třídnických hodin 

říjen 2017 -    dotazníková studie -stalking,sexting,kyberšikana,Facebok,manipulace, osobní 

schůzky s útočníky z internetu  / e- bezpeci.vyzkum.2017 /určeno žákům 6.-9. ročníků/ 

říjen 2017 – Bezpečná škola – seminář určený pro pedagogy- NIDV - Karlovy Vary 

listopad 2017 – SANANIM Praha –Alkohol – beseda určená žákům 7. ročníků- Mgr. A. 

Husová 

listopad 2017 – kyberšikana- interaktivní  beseda pro žáky 6. ročníků , strážník E. Kanátová 

Toužim  

listopad 2017 – odborný seminář na téma  ONLINE BEZPEČÍ – účast metodika prevence 

Mgr. H. Dornicová 

prosinec 2017 – adventní sbírka pro o. p.s. Život dětem , vybráno 4 500,- korun , účast žáků 8. 

a 9. ročníků 

leden 2018 – Svět záchranářů – výukový program  Svět zdraví – určeno žákům 6. ročníků 

leden – únor 2018 – lyžařský výcvik žáků 7.- 9. tříd na Šumavě                                           

březen 2018 – AJAX – projekt pro žáky 3. ročníků – napr. V. Krieger – obv. odd. PČR Toužim 

březen 2018 – školní kolo dopravní výchovy , testy, praktické jízdy,zdravověda, praktické 
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ukázky  -  IZS J. Lísová -1. pomoc v praxi  

březen 2018-- program primární prevence  Šikana a právní vědomí - pořad určený žákům 8. 

tříd -film Mezi stěnami- zabývá se problematikou šikany dětí na školách , vyučující Rv Mgr. 

J. Hudec 

březen 2018 – beseda se žáky 6. ročníku- drobné krádeže a přestupky – napr. V. Krieger , obv. 

odd. PČR Toužim 

duben  2018 – Jarní srdíčkové dny pro o.p.společnost Život dětem, výtěžek  2 700,-korun 

duben 2018 – Právní vědomí, trestní zodpovědnost a trestní právo - beseda pro žáky 8. tříd 

přednášející PhDr. Z. Papežová, napr. V. Krieger obv. odd. PČR Toužim 

květen 2018– Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů  - postup mladších žáků do 

krajského kola v Sokolově  

květen 2018 – seminář na téma Zvládání zátěžových situací,  KK – Karlovy Vary 

červen 2018 – AJAX – dopravní výchova – bezpečně o prázdninách – městský strážník E. 

Kanátová 

červen 2018 –Den dětí -  organizátoři žáci 8.-9. ročníků, školní parlament 

V průběhu školního roku 2017 – 2018 jsme uspořádali 2 sbírky spojené s prodejem drobných 

upomínkových předmětů pro obecně prospěšnou společnost Život dětem, kterou organizovali 

hlavně žáci 8. a 9. ročníků. Žáci prvního i druhého stupně podporují sbírku víček pro malého 

Matěje a jeho matka je pravidelně informována k převzetí naplněných barelů . Díky finanční 

pomoci našich žáků  a pedagogů se malý Matěj zúčastňuje rekondičních pobytů 

v rehabilitačním centru a  maminka nás informuje o jeho pokrocích. Žáci  8. a 9. ročníků  se 

zapojili v červnu 2018  do organizace oslav Dne dětí, které jsme pořádali společně 

s toužimským Infocentrem a vedoucí školní družiny p. J. Schrámkovou. 

 

Další vzdělávání v oblasti primární prevence : 

V průběhu školního roku 2017/2018 jsme se zúčastnili seminářů, které se týkají oblasti 

primární prevence: 

 Bezpečné klima ve třídě – vedení třídnických hodin 

Bezpečná škola  aneb co dělat, když….. 

ONLINE BEZPEČÍ – seminář na kybernetickou trestnou činnost 

Specializační kurz primární prevence v CPPT Kotva Plzeň   -  úspěšné dokončení kurzu Mgr. 

H. Dornicové - prosinec 2017 

V průběhu školního roku  2017-2018 jsme měli možnost využít pracovních schůzek v oblasti 

podávání žádostí k projektům s okresním metodikem PPP M. Fialovou.           

        

Samostudium- vyhledávání nových informací, práce s programem Drogy trochu jinak, 

www.datakabinet – využití výukových materiálů, využívání odborných prezentací ze 

Specializačního kurzu PP, spolupráce s ostatními kolegy, využívání  webových odkazů k dané 

problematice 

 

Výskyt sociálně – patologických jevů na naší škole : 

V poslední době se objevuje záškoláctví, vandalismus, úmyslné ničení školního majetku, 

fyzické napadání spolužáků, nevhodné chování při výuce. Přestupky jsou řešeny ve 

spolupráci se třídními učiteli, metodikem prevence, z přestupků jsou vyvozeny případná  

výchovná opatření. Veškerá jednání, která jsou vedena se zákonnými zástupci, jsou písemně 

podložená a vedená v evidenci u výchovné poradkyně a metodiků prevence. 

Škody na majetku, kterých se žáci dopouštějí, hradí v plné výši zákonní zástupci (rozbitá 

toaletní mísa na chlapeckých WC) 

http://www.datakabinet/
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V současné době jsme řešili dva žáky s neomluvenou absencí vyšší jak 25 hodin ve spolupráci 

s OSPOD K. Vary. Na pedagogické radě 21.června 2018 byla udělena žákům snížená známka 

z chování - 2. 

Na informační nástěnce primární oblasti jsou zveřejněna veškerá telefonní čísla a linky 

odborné pomoci v případě, že se dítě , popř. rodič, ale i učitel ocitne v krizové situaci.  

 

Spolupráce s jinými organizacemi : 

Spolupráce s PČR – K. Vary – nabídkový cyklus přednášek a besed pro žáky 1. a 2. stupně 

Sdružení primární a protidrogové prevence – nabídka besed, výukových pořadů, 

informativních brožur a letáků 

Spolupráce se Sociálním odborem MÚ Toužim, OSPOD Karlovy Vary, Psychologická 

poradna v K.Varech, SVP  Karlovy Vary, dětská lékařka MUDr. L. Jakešová Toužim, Český 

západ – Dobrá Voda, napr. V. Krieger – PČR Toužim, PhDr. Z. Papežová – PČR Karlovy Vary 

Spolupráce s městskými strážníky v Toužimi – hlídkují před školou v době ukončení výuky, 

navštěvují frekventovaná místa na nádraží a pod mostem, kam chodí žáci kouřit. 

Metodici školní prevence úzce spolupracují s vedením školy, výchovnými poradkyněmi  a 

třídními učiteli. 

Pracovní skupina v tomto složení se pravidelně schází 1x v měsíci, kde  se řeší  problémové 

záležitosti ohledně žáků, záškoláctví, hlášení šikany, kyberšikany  atd.. 

Naše  aktivity  jsou prezentovány v místním tisku a na webových stránkách školy. V hodinách 

RV, OV vedeme zpětnou reflexní vazbu na danou přednášku, k jednotlivým okruhům jsou 

směrovány komunitní kruhy, rozbory besed se žáky, třídním učitelem, popř. vyučujícím. 

   

6.5 Žáci vyžadující speciální péči 

Výchovná poradkyně Mgr. M. Křížová 

 

Školní rok jsme zahájili s těmito počty žáků se SPU: 

 

26 žáků - zdravotně postižení 

6 žáků – zdravotně znevýhodnění 

2 žáci – PO1 – PLPP 

14 žáků – PO2 

11 žáků – PO3 

 

Zákonní zástupci žáků, kteří byli doposud vedeni jako zdravotně postižení či zdravotně 

znevýhodnění, byli vyzváni k novému vyšetření v poradenském zařízení. Během školního 

roku byli tak PPP nebo SPC  zařazeni do podpůrného opatření 1. – 3. stupně.  

 

Pro práci žáků se SPU bylo zaměstnáno 7 asistentů pedagoga. 

 

V tomto školním roce jsme spolupracovali nejčastěji s paní Mgr. Svozilkovou z PPP v  

Karlových Varech. Pokračujeme v zavedených postupech, to znamená, že žáci jsou často na 

kontrolní vyšetření pozváni s rodiči do naší školy a nemusí tedy nikam jezdit. Informace o 

plánovaném vyšetření si bez problému předáváme, společně hlídáme termíny. Ve druhém 

pololetí jsme  konzultovali vyhodnocení IVP žáků. 

Mezi další pracovnice PPP, se kterými jednáme  patří Mgr. Mižikarová, Mgr. Škrabánková a 

Mgr. Ščerbová.  

Máme i žáky, kteří mají vyšetření ze SPC. 
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Předmět speciálně pedagogické péče vyučovala Mgr. Styrník  v šesti skupinách žáků a Mgr. J. 

Krbcová rovněž v šesti skupinách žáků. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou převzali 

výuku tohoto předmětu v druhém pololetí ostatní kolegyně.  

Část žáků navštěvovala Pedagogickou intervenci vedenou převážně třídním učitelem, 

případně  jinou vyučující. 

Další možnost zlepšit si učební výsledky měli žáci při odpoledním doučování, mohli navštívit 

čtenářské kluby a doučování ve svých třídách. 

 

Do dalšího školního roku máme nyní: 

PO1 – 5 žáků 

PO2 – 22 žáků všichni s IVP 

PO3 – 21 žáků z toho 17 s IVP 

Údaje se mohou ještě navýšit s dalšími vyšetřeními žáků. 

 

Logopedickou péči Povídavé hraní vedla paní učitelka I. Gučíková.  Po vyšetření žáků v září 

2017 paní Mgr. Zdanovcovou  z SPC bylo zařazeno do péče 12 žáků z 1. ročníku. V dubnu 

přibyl ještě 1 žák z 2.B. 

V září 2018 proběhne nové vyšetření 4 žáků, kteří by měli pokračovat. Rodiče nových 

prvňáčků budou o možnosti logopedického vyšetření u nás ve škole informováni ihned po 

zahájení nového školního roku. 

 

Konzultace a jednání se zákonnými zástupci 

 

Se zákonnými zástupci proběhlo 49 jednání. Do školy se dostavili na pozvání třídních učitelů, 

vedení školy, vých. poradkyně, preventistky či jiných kolegů.  

Projednáno bylo nejčastěji vysoká absence,chování a prospěch. V dalších případech se 

konzultovala např. nedbalá příprava do školy,  poškození majetku, lhaní a podvádění, vztahy 

mezi spolužáky, plnění DÚ, neomluvená absence a záškoláctví. 

Z jednotlivých jednání byl pořízen zápis, se kterým jsou všichni přítomní obeznámeni. 

Všechny konzultace jsou umožněny na základě osobní nebo telefonické dohody se zákonnými 

zástupci, případně na písemné vyzvání školou. 

 
 

7.Údaje o inspekci a dalších kontrolách 
  

1) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

5.10.2017, kontrolováno: škola a školní družina 

Kontrolní zjištění (odvětrávání úklidové místnosti, nefunkční sprchová růžice v umývárně 

chlapci, osoušení rukou v kmenových třídách) byla napravena. 

 

2) Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy vary 

Kontrola plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění, odvody 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 

1.4.2015 do 6.12.2017 
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Kontrolní zjištění: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 

evidenční nedostatky 

 

8.  Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
8.1 Hodnocení činnosti školní družiny 

Vedoucí vychovatelka Jana Schramková: 

 

V průběhu šk. roku 2017/18 bylo do 5 oddělení ŠD zapsáno 145 žáků, 14 žáků se odhlásilo.  

Ve všech družinách vychovatelky pracují podle měsíčního plánu, který vychází ze ŠVP ŠD a 

zapojují se do společných družinových akcí daných celoročním plánem. Pravidelně 

obměňujeme nástěnky ve třídě i na chodbě pracemi žáků.Drobné problémy mezi žáky řeší 

paní vychovatelky pohovorem v družině, popř. s třídní učitelkou a rodiči.  

Žádné vážné přestupky jsme během školního roku nemuseli řešit. 

 

Společné družinové akce:  

Září: 

- „„Hola, hola, škola volá“ - povídali jsme si o tom, co do školy patří a nepatří, kreslili 

aktovky,penály a jiné. 

- „Máme se rádi, jsme kamarádi“ - seznámení žáků s novými kamarády a družinovými 

pravidly. S prvňáčky jsme hráli seznamovací hry a naučili se písničku  s pohybem „Když jsi 

kamarád“. 

Příznivého počasí využíváme k vycházkám nebo pobytu před školou. Jednou týdně nebo 

pokud je volno - sportujeme školní tělocvičně. . 

  Říjen: 

- „Podzim v obrázcích“ - malovali jsme, vyráběli z papíru či  přírodního materiálu   

(nasbíraného na vycházkách) podzimní stromy s ovocem, sovičky, ježky,  

růže z listí a jiné... 

- „Jak se bránit šikaně, kyberšikaně“  - na toto téma proběhla 10.10. beseda s paní 

Kanátovou z Městské policie Toužim.  

- „Halloween“ - děti  měly možnost si vyrobit a odnést domů papírové dýně, strašidýlka, 

pavouky nebo si vymalovat  omalovánky. 

Listopad: 

-  „Dračí týden“ - četli jsme si pohádky, kreslili a vyráběli dráčky, na vycházkách 

prověřili jak krásně umí papíroví draci létat. 

- .„Vybíjená 2 míči“ - opět jsme nacvičili tuto oblíbenou hru a sehráli turnaj dvou smíšených 

družstev.  

Prosinec: 

-  „Čertí rej“ - vyrábění a kreslení čertů, Mikulášů, andělů, četba pohádek a příprava 

krátkého vystoupení na mikulášskou nadílku.V úterý 5.12. odpoledne  zavítali do družiny čert 

s Mikulášem a andělem s košem plným dobrot. Děti si je nejdříve musely zasloužit pěknou 

básničkou nebo písničkou.  

- Čas Vánoc“ - zhotovení přáníček a ozdob na vánoční stromečky, které si v některých 

družinách děti vyzdobily.Před prázdninami jsme si udělali vánoční posezení s poslechem 

koled a povídáním o vánočních zvycích a tradicích. 
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Leden: 

- „Bílá zima“při kreslení využíváme různé výtvarné techniky (tuš+zmizík, otisk do 

krupice,cukru, suché pastely+klovatina, inkoust + sůl, voskové pastely+vodové barvy..) 

-  „V zdravém těle zdravý duch“ - učíme se zodpovědnosti za své zdraví, povídáme si o 

nebezpečných situacích, které lze předvídat a také jim předcházet, vypracování pracovních 

listů 

- „Zimní olympiáda“ - žáci soutěžili ve 4 soutěžních disciplíná: běh na lyžích, hod koulí na 

cíl, číselná štafeta, slalom s florbalovou  hokejkou a koulí. 

Únor: 

- „Svatý Valentýn“ - děti si zhotovily pro své blízké krásná přáníčka s věnováním.  

- „Maškarní bál“ - vytvářeli jsme klauny a různé obličejové masky z papíru.                      Ve 

středu 28. 2. jsme v tělocvičně soutěžili v maskách a závěr zpestřila minidiskotéka.  

Březen: 

- „Cestování pohádkami“ - děti hádaly pohádkové dvojice,odpovídaly na všetečné otázky v 

pohádkových kvízech, kreslily oblíbené postavičky.                                        

- „Velikonoce“- nástěnky zdobili velikonoční zajíčci, slepičky, vajíčka a  beránci,     starší 

žáci si vyzkoušeli barvení vajíček a zdobení korálky, barevnými stužkami a vlnou.  

Duben: 

- „BESIP- jak se chovám coby účastník“ - povídání o pravidlech bezpečnosti silničního 

provozu, správném chování na chodníku i na vozovce, procvičování znalosti dopravních 

značek, dopravní testíky a kresba dopravních prostředků. 

- „Den země“ - povídali jsme si proč a jak se tento den slaví, čím můžeme přispět my k 

udržování čistoty naší „modré planety“, kreslili obrázky                                      - 

„Čarodějnice“ - vyrábění, vybarvování čarodějnických omalovánek a čtení pohádek o 

čarodějnicích.                                                                                                               Květen: 

- „Historie a pověsti o městě Toužim“. žáci ze 2. a 4. oddělení ŠD  navštívili toužimské 

Infocentrum, kde proběhla zajímavá beseda. Tímto Infocentru moc děkujeme a těšíme se na 

další zajímavé povídání. 

- „Maminky mají svátek“ - pro naše milé maminky jsme na druhou květnovou neděli  k 

jejich svátku přichystali přáníčka, vázičky, ozdobné skleničky naplnili barevnými luštěninami 

a jiné drobnosti. 

- „Máme rádi zvířata“ - četli jsme si pohádky, hádanky, povídali o oblíbených zvířátkách, 

kreslili a vyráběli a využívali různé výtvarné a pracovní techniky.                                            

- „Exkurze u hasičů a na základnu zdravotnické  záchranné služby“ - děti měly možnost 

prohlédnou si vybavení, techniku, zeptat  se na práci záchranářů  a také si vyzkoušet stříkání z 

hadice na cíl. 

Červen: 

- „ Exkuzi na toužimskou Policii“ - podnikla 2.+5.ŠD,  žáci měli možnost prohlédnout si 

prostory a vybavení, vyslechli zajímavé povídání o práci policie. 

- „MDD“ – opět si paní vychovatelky pro děti připravily stanoviště s různými soutěžními 

úkoly (sběr kytiček, věšení kolíčků a navlékání korálků na čas, slalom s medicimbálem,                 

hod míčků do beden) 

„Chystáme se na prázdniny“ - povídáme si o nástrahách a nebezpečí, se kterými se můžeme 

během prázdnin setkat, připomínáme si pravidla bezpečnosti a první pomoci 
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8.2  Kurzy 

 

 Plavecký kurz – žáci  2. - 5. třídy – plavecký bazén KV aréna K.Vary  

 Lyžařský kurz  - žáci 7. a 8. tříd – Železná Ruda – leden 2017 

 Kurz dopravní výchovy  -  žáci 4. tříd – teoretický kurz 

 

 

8.3  Projekty 

(www.zstouzim.cz) 

Ve školním roce 2017/18 pokračuje projekt z ESF z oblasti Výzkum, věda, vzdělávání 

Učíme se pro život 2017 - šablony (zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 

kompetencí) 

 
Projekty s účastí jako partneři: 

 

-Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

Střední lesnická škola Žlutice, č. 1.07/1.1.00/44.0004 

 

-Budování sítě center kolegiální podpory ve školách České republiky a rozvoj badatelsky 

orientované výuky a STEAM 

 

Obědy pro děti Karlovarský kraj 

Od září 2017 byly zajištěny pro 15 žákům obědy zdarma  

 

8.3.1 Mezinárodní 

Studijně poznávací pobyt v Anglii 

35 žáků  na přelomu května června 2018 absolvovali pobyt v Anglii 

 

Vánoce na horách 

Kulturní vystoupení našich žáků na vánoční akci města Breintenbrunn 
 

Velikonoce 

Žáci 5. tříd z Toužimi a Breitenbrunnu – velikonoční program připravený v češtině, angličtině 

a němčině, výměna dárků, výtvarná dílna 

 

Jarní výtvarný projekt "Hledání cesty" 

Výstupem byla dětská desková hra 

 

Krušné hory známé i neznámé 

Žáci sedmých a čtvrtých ročníků z Toužimi, Breintenbrunnu, Nattheimu a Nové Role se 

seznamovali s různými oblastmi z historie i součastnosti. Týdenní pobytový projekt v Nové 

Roli. Společným dorozumívacím jazykem je angličtina. 

   

Hasenpokal 

Sportovní den žáků z Toužimi, Nové Role a Breitenbrunnu. Letos jsme vyhráli obě kategorie. 
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Letní tábor 

V Jugendherberge Chemitu-Adelsberg si 30 dětí z Toužimi a Breintenbrunnu vyzkoušely 

svoji fantazii, umění na téma “Průzkumná cesta médií”, cílem bylo vytvořit vlastní hudební 

klip. 

 

8.3.2 Školní 

 

Noc ve škole 

Adaptační program pro žáky šestých tříd 

 

Zpíváme koledy 

V týdnu před vánočními prázdninami, každé ráno začíná s koledami 

 

Sportovní den 

Soutěže žáků na 2. stupni v atletických disciplínách, rekordy školy. 

Sportovní den 1. stupně – Atletický trojboj. 

 

Rozhlasové relace 

Rozvoj komunikativních, sociálních, občanských kompetencí, mediální výchova - převzal 

školní parlament 

 

Ovoce do škol, mléko do škol 

Pro žáky prvního stupně a druhého stupně 

 

Volba povolání 

Projekt pro 2. stupeň pomáhající najít cestu při volbě dalšího studia 

 

Čtení pro 1. stupeň 

Žáci 2. stupně předčítali spolužákům 1.stupně (tzv. Výrazové čtení) 

 

Literární strom 

Oblíbené, přečtené knížky s doporučením pro ostatní žáky k přečtení jsou umístěny na 

literární strom u vrátnice (průběžné doplňování) 

 

Rozloučení s 9. ročníkem 

Slavnostní program na závěr školního roku 

 

8.3.2.1. Školní parlament 

- Nej čarodějnice 

- Netradiční barevný týden 

- Pohádkové odpoledně "Z pohádky do 

pohádky" 

- Noc s Andersenem 

- Školní zimní olympiáda 

- Teplákový den 

- Skřítkovy Vánoce 

- Mikuláš 

- Halloweenská výzdoba 

- Halloween ve škole 

- Pyžamový den 
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8.3.3 Ročníkové, třídní, předmětové 

 

Nejkrásnější čarodějnice, Dům ve kterém chci bydlet, Jaro jde světem, Malované věty, 

Malovaná slova, Lidské tělo, Jaro, Svátek matek, Váza, Strom, Architektura Toužimi, 

Masopust, Moje oblíbená kniha, Luministence, Vesmír, Malé kotě, Vánoce, Velikonoce, 

Zdravé zuby, Třídění živočichů, Život v přírodě, Lidé a čas, Iniciály, Staré pověsti české, 

Minerální prameny, Dějiny ČR, Karlovarsko 

 

Práce s projekty je zahrnuta v 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: 

- Třídění odpadů 

- První pomoc 

- Veselé zoubky 

- Ajax (dopravní výchova) 

- Jaderná energie 

- Právní vědomí 

- Policie Toužim 

- Policie ČR 

- Finanční gramotnost 

- Eurocentrum - Evropská unie a její integrace 

   - Velikonoce v EU  

 

8.5 Exkurze, výlety: 

- Arboretum Toužim 

- Hasiči Toužim 

- Fantasy Golf Plasy 

- Betlém Teplá 

- Nečtiny, Manětín 

- Liková, Rabštejn 

- Horšovský Týn 

-  Újezd-Kozinův statek 

-  Kladruby 

- Andělská hora 

- Svatošské skály 

- SOOS F. Lázně - Botanická zahrada 

Bečov 

- Praha 

- Techmánie Plzeň 

- Mariánské Lázně 

- Úřad práce K. Vary 

- Nebílovy 

- Jezdecký klub Toužim 

- Městský úřad Toužim 

- Pekárna 

- Jarmark řemesel Ostrov 

- Veletrh škol (Thermal) 

- Knihovna Toužim, Karlovy Vary 

- SOU Toužim 

- Černošín (skládka odpadů) 

- M. Lázně SHŠ 

- Moser Karlovy Vary- Svět záchranářů 

Karlovy Vary 

- Lesy České republiky 

- Plzeň 

- Křivoklát, Koněpruské jeskyně 

- kadeřnický salon  p. M. Dittrichové,  

- OZAT Toužim 

- Muzeum J.Bechera v Karlových Varech 



 

 

8.6  Kulturní další akce: 
 

-  Koncerty ZUŠ Toužim  

- Divadelní představení (Sokolovna, Divadlo Karlovy Vary) “Jméno, Fenomén, Staré pověsti 

české, Čertův švagr” 

- Tvořeníčko , vánoční, velikonoční 

- Hudební pořady – výchovný koncert v Praha 

- Sokolovna hudební pořad(Hrabě) 

 
 

8.7 Soutěže 

 

8.7.1 Sportovní 

AŠSK - nejsme členy, na jednotlivé soutěže se přihlašujeme individuálně 

Po dohodě se školami v Teplé, Bochově, Bečově jsme v průběhu školního roku pořádali 

společné sportovní akce (kopaná, florbal, přehazovaná) 

 

a) Školní kolo, okrskové kolo 

Mc Donald´Cup, míčový trojboj, florbal, zaháněná, sálová kopaná 

 

b) Okresní kolo 
 

Mc Donald´s Cup 

1. - 3.roč. – 1. místo 

 

c) Krajské kolo 

 

Mc Donald´s Cup 

1. - 3.roč. – 2. místo (ocenění pro nejlepšího hráče a střelce turnaje) 

 

Stolní tenis 

1. místo IV. kategorie dívky 

1. místo III. kategorie chlapci 

 

c) Celorepublikové 

 

Stolní tenis 

11. místo kategorie IV. Dívky 

 

8.7.2 Předmětové 

(ŠK-školní kolo, OK-okresní kolo, KK krajské kolo) 

 

Český jazyk 

Olympiáda ŠK, OK 4. místo  

Dětská scéna - Recitace, soutěž 1.st. OK (4., 10., 15., 18. místo) 

Čtenářská soutěž 
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Matematika 

Klokan - celorepubliková soutěž 1. a 2. st. (výsledky podzim 2018) 

Pythagoriáda – 5. – 8. r. ŠK, OK 7. místo (5. r.), 4.místo (7. r.)  

 

Fyzika 

Archimediáda OK 3. a 9. místo 

 

 

Dopravní výchova 

Dopravní soutěž OK - 2. místo (mladší žáci), KK-účast 

 

Výtvarná výchova 

Soutěže: Evropa ve škole, Moje veličenstvo kniha, 

 

Hudební výchova 

Skřivánek ŠK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Závěr 
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Uplynulý školní rok ve výchovně vzdělávacím procesu byl opět zaměřen na  práci s vlastním 

školním vzdělávacím programem. 

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. V 

průběhu školního roku jsme pokračovali v zavádění změn v inkluzivním vzdělávání, 

především šlo o  zavádění podpůrných opatření. 

Zaměřili jsme se na projekty pro zvyšování zájmů žáků o studium v technických, 

přírodovědných oborech. 

Veškeré aktivity byly prezentovány na webových stránkách naší školy, v Toužimských 

novinách a v Karlovarském deníku. 

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, vytvoření podmínek pro studium nekvalifikovaných 

učitelů na pedagogických fakultách (zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících).  

  

 

 

 

V Toužimi 30. 8. 2018 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Zemanová 

        ředitelka školy 


