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Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2020 
 

Projednáno na Školské radě dne: 29.9. 2020 

Vyjádření Školské rady:  

 

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy 

 za šk. r. 2019/2020 bez připomínek. Škola stanovené úkoly splnila. 

 

 

 

 

předseda Školské rady:  Romana Šambergerová 

           

           

            

Zpráva byla odeslána Radě MÚ Toužim dne: 1.10. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                Mgr. Zdeňka Zemanová 

                ředitelka školy   

 

 

 

 



Základní škola Toužim, 

příspěvková organizace 

 3 

 

Obsah:  
1. Charakteristika školy      4 

1.1 Zřizovatel        4 

1.2 Základní údaje       4 

1.3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti   4 

1.4 Okruhy doplňkové činnosti      4 

1.5 Umístění školy, vymezení majetku       5 

1.6 Technický stav a vybavení      5 

1.7 Počet žáků, spádová oblast školy     6 

1.8 Školská rada       7 

2. Přehled učebních plánů      8 

2.1 Vzdělávací programy      8 

2.2 Volitelné předměty, mimoškolní činnost    8 

2.3 Koncepce rozvoje školy      8 

2.4 Plány školy        9 

3. Údaje o pracovnících školy      11 

3.1 Počty pracovníků       11 

3.2 Kvalifikovanost učitelů      11 

3.3 Věkové složení pedagogického sboru    12 

3.4 Další vzdělávání pedagogů, celoživotní učení   12 

3.5 Péče o zaměstnance       13 

3.6 BOZP        13 

4. Základní údaje o hospodaření, využití finančních fondů,      

rozvojových a mezinárodních projektů    14 

4.1 Výroční zpráva o hospodaření     14 

4.2 Další finanční zdroje      14 

5. Údaje o zařazování dětí      14 

5.1 Děti zařazené do 1. ročníku ZŠ     14 

5.2 Vycházející žáci       14 

6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání    16 

6.1 Přehled klasifikace za školní rok 2019 - 2020   16 

6.2 Účast v testech – výsledky testování žáků    16 

6.3 Školní pedagogické pracoviště     16 

6.4 Prevence sociálně patologických jevů    16 

6.5 Žáci vyžadující speciální péči     19 

7. Údaje o inspekci a dalších kontrolách    19 

8. Údaje o mimoškolních aktivitách     19 

8.1 Hodnocení činnosti školní družiny     19 

8.2 Kurzy        21 

8.3 Projekty        21 

8.3.1 Mezinárodní       21 

8.3.2 Školní        22 

8.3.2.1  Školní parlament      22 

8.3.3 Ročníkové, třídní, předmětové     22 

8.4 Besedy        23 

8.5 Exkurze        23 

8.6 Kulturní další akce                   23 

8.7 Soutěže        23 

8.7.1 Sportovní       23 

8.7.2 Předmětové       24 

9. Závěr        24 



Základní škola Toužim, 

příspěvková organizace 

 4 

 

 

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 

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, 

příspěvková organizace, 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, v sedmi 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, počítačová učebna, v obou dalších 

poschodích zbývající učebny, ve šesti 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, postupně zde vzniká prostor pro čtenářský klub.   

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: 

Pokračuje oprava soklů (budova B hotovo) okolo všech budov po zateplení. Problémem 

zůstává sedající podlaha v přízemí budovy A. Byla dokončena výměna střešní krytiny na 

všech pavilonech, byly 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 pokračuje obnova strojů a zařízení z fondu 

obnovy-investiční fond a došlo k odborné úpravě stěn (opravy omítek - štukování, malování). 

O prázdninách začala rekonstrukce elektrických obvodů v budově B, v budově A došlo k 

vybourání šatních kójí, koupily se šatní skříňky, dokončení opravy podlahy se plánuje na další 

školní prázdniny. Dále se v budově A opravily podlahy ve dvou třídách a vyměnila se 

poslední část stoupaček (odpadů) na dívčích toaletách v přízemí, celková rekonstrukce těchto 

toalet bude uskutečněna po rekonstrukci elektro-obvodů v této budově.  
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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 (jazyky) 

                                                                 -      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 2019- 2020 (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 13 16 23 29 13 28 21 24 16 187 

Dívky 19 27 20 20 25 33 28 30 33 231 

Celkem 32 43 43 49 38 61 49 54 49 418 

 

 

 Vývoj počtu žáků : 

Školní 

rok 

2010

2011 

2011

2012 

2012

2013 

2013 

2014 

2014

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019  

2020 

Hoši 203 187 189 178 173 178 190 200 195 187 

Dívky 173 172 195 202 207 199 218 228 229 231 

Celkem 376 359 384 380 380 379 408 428 424 418 
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Počet žáků souvisí především s celkovým republikovým demografickým vývojem. V průběhu 

školního roku se přihlásilo 21 žáků a odhlásilo  25 žáků.  
 

1.8 Školská rada 

 

Školská rada podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byla 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  

         Veverka Václav 

 

                                      -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  34 skupinách volitelných předmětů: 

 

2. ročník: Sportovní hry, Hudba a pohyb, Dovedné ruce,  

3. ročník: Etická výchova (2) 

4. ročník: Sportovní hry, Dovedné ruce, Dramatika  

5. ročník: Sportovní hry, Dovedné ruce,  

6. ročník     Etická výchova (3) 

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

  Ruský jazyk (2), Německý jazyk(2)  

8. ročník:   Sportovní hry, Řemeslná výroba, Přírodovědná praktika   

                  Ruský jazyk(2), Německý jazyk (2) 

9. ročník:  Sportovní hry, Seminář z M a Čj(2),  

                 Ruský jazyk, Německý jazyk(2) 

 

Mimoškolní činnost: 

 

Ve školním roce 2019/2020 byly kroužky otvírané jako volnočasové aktivity DDM Karlovy 

Vary. Vedle 4 oddělení školní družiny pracovali jednou týdně (Sportovní hry, Hasiči).V rámci 

šablon pracují kroužky stolních her. 

 

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) 

- Začíná rekonstrukce elektro-rozvodů, oprava prostoru šaten na druhém stupni 

 

Výchovně vzdělávací proces 

-     11.3.2020 bylo vyhlášeno uzavření škol z důvodů pandemie coronaviru, žáci byli 

vyučováni distančně, do učeben se mohli vrátit žáci prvního stupně 25.5.2020 ve skupinách 
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15 žáků, na škole pracovalo 6 skupin. V květnu docházeli do školy žáci 9. ročníků na 

konzultace a přípravu na přijímací zkoušky. Ostatním žákům druhého stupně bylo umožněno 

přijít na konzultace, třídnické hodiny v červnu. 

-     V rámci předmětových komisí došlo k dohodám ohledně naplnění ŠVP v daných 

ročnících a k dohodě přesunu některého učiva do dalších postupných ročníků, na začátku 

nového školního  roku tedy dojde k změnám tématických plánů. 

- Ve školním roce 2019/20 přišly nově tři paní učitelky, dále odešla jedna paní učitelka na 

mateřskou dovolenou, jedna paní učitelka nastoupila za dlouhodobě nemocnou kolegyni. 

Jeden učitel odešel do důchodu.  

- 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. 

- 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 osm asistentek pedagoga. 

- 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 2019 využilo více rodičů 

prvního stupně.   

 

Obecné cíle 

-     Pokračuje 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, který prošel zkouškou v rámci mimořádného stavu. 

-     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. 
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- celkovému naplnění plánu školy za školní rok 2019/20 nedošlo, od března 2020 do konce 

školního roku se vyučovalo distančně.  

 

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. 

 

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. V rámci distančního studia jsme si vyzkoušeli online-

webináře.  
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3. Údaje o pracovnících školy 
 

3.1 Počty pracovníků 

 

Pracovní zařazení Počet fyzických prac. 

Pedagogické             (učitel,  

asistent,) 

36 

vychovatelky ŠD 4 

správní zaměstnanci 5 

THP 1 

školní stravování 6 

Celkem 52 

 

Přepočtený stav pracovníků na celé úvazky je nižší, v průběhu roku se počet zaměstnanců 

měnil z důvodů odchodu na MD a odchodu do důchodu, částečné úvazky nekvalifikovaných 

učitelů. Dále úvazky správních zaměstnanců a zaměstnanců ve stravování se v průběhu roku 

neměnily oproti předcházejícím letům, v této oblasti došlo k ustálení. 

  

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 2    

1. – 5. ročník 11 1 1 2 

6. – 9. ročník 15 3 0 4 

Celkem 28 4 1 6 

 

 

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 bude pokračovat 

problém se zajištěním kvalifikované výuky při mateřských a rodičovských dovolených 

mladých učitelek. 
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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. Vedení 

školy podporuje zapojení co nejvyššího počtu učitelů do DVPP. V letošním roce nedošlo k 

naplnění větší účasti z důvodů zrušení jarních akcích. 

 

Studium pro splnění kvalifikovanosti: 

- Studium PF - učitelství (4) 

 

 

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

- setkání VP 

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

 

Metodické semináře 

- Seminář pro školní družiny a kluby 

- Inovace ve výuce 

- Líný učitel 

- Práce s diferencovanou třídou 

- Bádáme a přemýšlíme hrou 

- Činnostní učení pro rozvoj čtenářství v naukových předmětech 

- Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky 

 

Další vzdělávání 

- první pomoc  

 

 

Akce byly pořádány: 

- Pedagogické centrum K.Vary (Bludiště) 

- Národní institut dalšího vzdělávání středisko K. Vary, Plzeň 

28%

30%

31%

11%

do 40 let

do 50 let

do 60 let

nad 60 let
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- 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 2019, Plán čerpání 

dovolených a dnů na samostudium v roce 2019, Vnitřní platový předpis, Cestovní náhrady, 

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

příspěvky na důchodové připojištění. V říjnu 2019 se uskutečnil hromadný zájezd pracovníků 

školy do Francie. V listopadu jsme si mohli vytvořit vlastní disign trička (výtvarný workshop 

pro zaměstnance uspořádala paní Perkausová). 

  

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 2020 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 Zpráva o hospodaření 

 

 

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky:  

a) Od zřizovatele    4 000 000,- Kč 

b) Ze státního rozpočtu   22 671 287,- Kč  

 

Kalendářní rok 2019 byl ukončen se zlepšeným výsledkem hospodaření v částce  

213 319,04 Kč celá částka byla převedena na Rezervní fond základní školy  

 

Pro rok 2020 byly přiděleny základní finanční zdroje: 

a) Od zřizovatele    4 000 000,- Kč 

b) Ze státního rozpočtu 23 487 142,- Kč  

 

 

4.2 Další finanční zdroje využívané v roce 2018/2019  

 

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

státu, KÚ Karlovy Vary, šlo především o programy: 

 

- Šablony II 

- 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 1. dubna 2020 

 

Celkem zapsáno žáků           52 

Rozhodnuto o odkladu školní docházky, přestěhování,            12 

Nastoupí do 1. ročníku  /stav k 31.8.2019           40 

 

K 30. 6. 2020 je přihlášeno 6 žáků do vyšších ročníků, 6 žáků odchází na jiné školy. 

Důvodem je přestěhování a odchody žáků z malotřídních škol, přechod na ZŠ a MŠ Toužim 

(závěry PPP-podpůrná opatření), přestup na sportovní školu v Plzni. 
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5.2 Vycházející žáci 

Výchovný poradce Mgr. Štěpánka Hajduchová 

 

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, 

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 rámci poradenství k volbě povolání jsme navštívili 11. a 18. září se žáky 9. ročníku 

Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Karlových Varech, které poskytuje celou 

řadu informací o studiu na  SŠ a o aktuální situaci na trhu práce.  

V září jsme se zúčastnili prezentace na SŠ v Ostrově s názvem „ Kam po ZŠ“. Přítomní žáci i 

učitelé se přitom snažili zájemcům o studium zodpovědět všechny zvídavé dotazy a budoucí 

studenty oslovit i praktickými ukázkami z výuky. Malou nápovědu v jejich rozhodování jim 

mohl přinést i veletrh středních škol, který se konal v Depo Plzeň. 

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků se konala v ZŠ 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“, kde si žáci mohou ověřit 

své osobní předpoklady pro studium na SŠ. 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 letos z 

důvodů coronaviru jen v jednom termínu: 8. června 2020. 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 přestože letošní příprava na 

přijímací zkoušky byla koplikovaná.  

V letošním školním roce končí docházku 49 žáků z 9. ročníku, z toho si 1 žák nepodal 

přihlášku na žádnou školu, 1 žák vycházejí z 8. ročníku, (ukončil povinnou školní docházku). 

Přehled umístění – viz tabulka. 

 

 
Škola Hoši Dívky Celkem 

Gymnázium (8) - - - 

Gymnázium (4) 1 - 1 

SŠ (4 leté, maturita) 7 18 25 

SŠ (3 leté, VL) 7+1 12 19+1 

          48 +1=49 
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6. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
 

6.1 Přehled klasifikace školy za školní rok 2019 – 2020 

 

Statistické údaje za 1. a 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsou přílohou č. 1 této výroční 

zprávy. Porovnáním průměrů známek s loňským školním rokem díky pandemii coronaviru 

není na místě, žáci byli hodnoceni dle metodického postupu MŠMT (známky za únor, březen, 

přístup k distančnímu studiu, individuální přístup).  Počet zameškaných hodin byl ovlivněn 

zavřením školy a ani při dobrovolné docházce se zameškané hodiny nepočítaly. Žák s velkým 

počtem neomluvených hodin v prvním pololetí byl řešen v součinnosti s magistrátem města 

Karlovy Vary a s Ospodem Karlovy Vary.  

 

Omluvené     Neomluvené 

 

 

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. 

  

6.3 Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  

 

ŠPP na naší škole tvoří výchovné poradkyně pro 1. a 2.stupeň, metodičky prevence pro 1. a 

2.stupeň. Kariérové poradenství má na starost vých. poradkyně pro 2.stupeň. 

Po celý školní rok jsme se snažili poskytovat kvalitní poradenské služby pedagogům, žákům a 

jejich zákonným zástupcům i přes to, že školy byly uzavřeny od 11.března 2020 z důvodu 

Mimořádného opatření č.j. MZDR 20584/2020.  

 

Spolupracovali jsme s PPP a SPC, středisky výchovné péče a OSPOD.  

Vedli jsme evidenci žáků se SVP, kterou jsme pravidelně aktualizovali podle došlých 

doporučení z poradenských zařízení. 

Zajišťovali jsme péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a metodickou pomoc 

pedagogům – pomoc při přípravě IVP, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, 

zajištění podpůrných opatření. 

Na doporučení třídních učitelů nebo na žádost zák. zástupců jsme zajišťovali vyšetření žáků 

v PPP. 

Plánovaná konzultace a návštěva paní Mgr. Svozilkové z PPP byla přeložena na příští školní 

rok. 

 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

1.pololetí 15071 20613 18199 18638 18781 8 6 62 0 258 

2.pololetí 19910 19792 24198 23644 7920 6 46 57 207 0 

celkem 34981 40792 42397 42282 26701 14 52 119 207 258 
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Připravili jsme a realizovali Minimální preventivní program školy. Sledovali jsme rizika 

vzniku a projevy rizikových forem chování ve škole. 

Učitelům jsme poskytovali  metodickou pomoc a předávali odborné informace v oblasti 

prevence rizikových jevů chování. 

Se zákonnými zástupci byly řešeny kázeňské přestupky žáků a neomluvené hodiny. 

Zajistili jsme plánované akce a besedy v rámci primární prevence, některé akce musely být 

ale zrušeny či přeloženy na příští školní rok. 

 

Kariérová poradkyně zajistila předávání informací pro vycházející žáky, konzultace pro 

nepřijaté žáky, hledání volných míst na střední školy, přihlášky do druhého kola přijímacího 

řízení. 

 

Zúčastnili jsme se školení s vhodnými tématy pro výchovné poradenství a primární prevenci. 

Další školení byla zrušena a jejich nové termíny budou příští školní rok.  

  

6.4 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu : 

Školní preventista: Jaroslava Váňová, Helena Dornicová 
 

září 2019 – adaptační den pro žáky 6. tříd / adaptace na nové podmínky spojené 

s přechodem na 2. stupeň /- třídní učitel   -  Mgr. G. Perkausová, Mgr. J. Široká, M. Bízková/ 

září 2019 – adaptační den pro žáky 7. A., 7.B/ areál Autocamp Betlém 7. B – nový třídní 

učitel/ 

září 2019 -  Bezpečná cesta do školy - beseda pro  žáky 1., 3. a 6. ročníků , městský  strážník 

E. Kanátová  

říjen 2019 -    průzkumový dotazník -stalking,sexting,kyberšikana,Facebok,manipulace, 

osobní schůzky s útočníky z internetu  / e- bezpeci.vyzkum.2019/určeno žákům 6.-9. ročníků/ 

říjen  2019  - únor 2020  - zapojení se  do  projektu Markétina dopravní výchova/ teoretická 

část projektu - záchranáři, zdravověda,dopravní výchova- účast žáků na projektu 5. B a 7. B/ 

říjen 2019  – únor  2020 –dopravní výchova - projekt AJAX –určeno žákům 3. ročníků 

listopad 2019 – účast žáků 7. B -  Zpomal, prosím  - dopravní soutěž/ 5 žáků 7. B obsadilo 

1. a 2. místa ve vybraných kategoriích / 

listopad 2019– Kyberšikana- interaktivní  beseda pro žáky 6. ročníků , strážník E. Kanátová 

Toužim  

prosinec 2019 – adventní sbírka pro o. p.s. Život dětem , účast žáků  7. B 

leden 2020- únor 2020 – 2. část projektu Markétina dopravní výchova / testování všech žáků 

5.B a 7. B /. Po ukončení a vyhodnocení celého projektu Markétina dopravní výchova 

,škola  

obdržela výukové materiály a pracovní listy k výuce dopravní výchovy pro žáky 1.a 2. stupně/ 

únor 2020 – Vandalismus, drobné krádeže – besedy pro žáky 6. ročníků  / strážníci E. 

Kanátová, K. Jirsová / 

březen 2020 – lyžařský výcvik žáků 7. ročníků - Bublava                                          
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Další vzdělávání v oblasti primární prevence : 

 

V průběhu školního roku 2019 /2020 byla možnost zúčastnit se vybraných seminářů , 

které se týkají oblasti primární prevence, ale mohou  je využívat i ostatní pedagogové pro 

svojí práci se třídou. 

 Bezpečné klima ve třídě – vedení třídnických hodin 

Bezpečná škola  aneb co dělat, když….. 

Jak předcházet šikaně a agresivitě  - účast  metodiků J. Váňová, Mgr. H. Dornicová  

na vzdělávací aktivitě NIDV K. Vary /  říjen 2019 / 

V průběhu školního roku 2019-2020 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 průběhu školního roku se ve škole občas objevuje vandalismus, úmyslné ničení 

školního majetku, fyzické napadání spolužáků, nevhodné chování při výuce, větší počet 

zameškaných a neomluvených hodin. 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. 

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, 

městští strážníci Toužim 

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, 

spolupracují na besedách pro žáky 

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 a EV vedeme zpětnou reflexní vazbu na danou přednášku, 

http://www.datakabinet/
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k jednotlivým okruhům jsou směrovány komunitní kruhy, rozbory besed se žáky, třídním 

učitelem, popř. vyučujícím. 

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala dnem 11. března 2020, byly veškeré  

naplánované aktivity na  období březen – červen 2020 zrušeny. 

   

6.5 Žáci vyžadující speciální péči 

Výchovná poradkyně Mgr. M. Křížová, Mgr. Š. Zemanová 

 

Ve školní rok jsme pracovali s 69 žáky s podpůrným opatřením P1 až P3: 

Pro práci žáků se SPU bylo zaměstnáno 8 asistentů pedagoga. 

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

Vary, se kterou pravidelně konzultujeme nové zprávy. Mezi další pracovnice PPP, se kterými 

jednáme  patří Mgr. Mižigarová, Mgr. Škrabánková .  

Máme i žáky, kteří mají vyšetření ze SPC (Karlovy Vary, Plzeň). 

Předmět speciálně pedagogické péče byl poskytován 15 žákům, 21 žáků navštěvovalo 

pedagogickou intervenci  

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

2019 paní Mgr. Zdanovcovou  z SPC bylo zařazeno do péče 8 žáků z 1. ročníku, 4 žáci z  2. 

až 4. ročníku.V září 2020 proběhne nové vyšetření, rodiče nových prvňáčků budou o 

možnosti logopedického vyšetření u nás ve škole informováni ihned po zahájení nového 

školního roku. 

 
 

7.Údaje o inspekci a dalších kontrolách 
  

1) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

27.1.2020 kontrolováno: školní jídelna, škola 

Kontrolní zjištění jídelna (nevyhovující povrchy podlah, stěn, povrchy pro odkládání hrnců, 

prostředky na mytí rukou u umyvadla ve výdejně) jsou průběžně odstraňována. 

Kontrolní zjištění škola (malý počet sprchových růžic v tělocvičně, podlaha chodby pav. 

A)doplnění sprchových růžic, oprava, bourání šaten průběžně do roku 2021.  

 

2) Město Toužim 

Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2018 ve smyslu §11 odst. 

4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018 

Prosinec 2019 

Bez kontrolních zjištění 

 

8.  Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
8.1 Hodnocení činnosti školní družiny 

Vedoucí vychovatelka Jana Schramková: 

 

V tomto školním roce pracují 4 oddělení družiny. V průběhu 1. pololetí se k docházce do ŠD 

přihlásilo 120 žáků, 11 odhlásilo, takže k 31.1. 2020 máme 109 žáků.                       Paní 
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vychovatelky se podílejí na naplňování měsíčních a celoročního plánu a nově  Šablon II pro 

ŠD. Všechny 4 vychovatelky, za ochotné pomoci vedení a kolegyň, se postupně seznámily s 

vybranými Šablonami a snaží se je vhodně začlenit do družinových činností, vzájemně si radit 

a spolupracovat. 

Společné družinové akce: 

Září: 

„Poznáváme nové kamarády“ - v družinách se sešly nové skupinky dětí a tak formou her 

přispíváme k posílení kamarádských vztahů. V jednotlivých třídách si děti vytvořily             z  

papíru družinové domečky či stromy se svými portréty. 

„Ahoj léto, ahoj prázdniny“ - nejdříve jsme si v komunikativním kruhu zavzpomínali a 

někteří se podělili o legrační příhody z míst, která navštívili. Takto vznikly nádherné 

obrázkové balonky, pohlednice či brýle s nakreslenými zážitky. 

Říjen: 

„Podzim v obrázcích“ - využívali jsme z vycházek nasbíraný přírodní materiál a tak vznikla 

například malířská paleta, portrét a strom z vylisovaných listů. Někde děti navlékaly korále ze 

šípků a malých kaštanů nebo s velkou opatrností vyráběly zvířátka a postavičky            z 

kaštanů.Z papíru jsme vytvářeli strašáky, slunečnice, ježky,podzimní ovoce, houby – prostě 

to, co nám podzim přináší. 

„Halloweenské tvoření“  - třídy a nástěnky zdobili pavouci, dýně, dýňové lucerničky, 

duchové, netopýři, strašidýlka...  Ve 2.ŠD si vydlabali obrovskou dýni a uspořádali diskotéku 

-  samozřejmě v krásných a nápaditých maskách :-) 

Listopad: 

„Drakiáda“ – vyrábění a kreslení draků, četba pohádek, řešení rébusů a hádanek. 

Nadále se v obrázcích prolínaly podzimní motivy – děti vyráběly postavičky Kaštánků, 

Dubínků, malovaly podzimní přírodu a využívaly nasbíraný přírodní materiál.  

„STOP šikaně“ - besedovali jsme si o tom, co je šikana, jak se bránit, co je kyberšikana a  

také o smysluplném trávení volného času a zájmech dětí. 

V posledním listopadovém týdnu sehrála 2 smíšená družstva žáků 1.-4. tř.  „vybíjenou 2 

míči“ s výsledkem 3:1.  

Prosinec: 

Na začátku prosince proběhl v družině projektový den „Historie a výroba mýdla“ s 

odborníkem z praxe spojenýs praktickou činností  - výrobou voňavého mýdla, které si každý 

šikula potom odnesl domů. 

„Čertovský týden“ - pod tímto názvem se skrývalo vyrábění čertíků, Mikulášů a andělů, četli 

jsme si pohádky o čertech, připomněli a také naučili se nové říkanky pro čerta a jeho družinu.  

„Čertovské soutěže“ v tělocvičně – čertovská motanice, hod míčky do čerta a obouvání židle 

se zavázanýma očima. Děti si soutěže pěkně užily, navzájem se povzbuzovaly hlasitým 

fanděním. Na každého čekala sladká odměna. 

 „Vánoční tvoření – v jednotlivých družinách jsme vyráběli vánoční svícny, andělíčky, 

přáníčka, ozdoby, lucerničky a jiné.Každý si domů odnesl alespoň jednu vánoční dekoraci 

nebo přáníčko pro radost. 

Leden: 

„Naše zdraví“ - povídání v jednotlivých družinách o správném stravování, životním stylu 

a hygienických návycích. Žáci své vědomosti uplatnili při doplňování pracovních listů a 

kvízů, dále na papírové talíře lepili zdravé a nezdravé potraviny. 

„“Zima v obrázcích“ - nástěnky zdobí obrázky se sněhuláky, ptáky a ptačími budkami, 

zimními sporty při kterých jsme využívali různé zajímavé výtvarné techniky 
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„Zimní olympiáda“ - soutěže v tělocvičně: chůze po lavičce se „sněhovou koulí“, hod na 

papírového sněhuláka, slalom – zametání papírové vločky a sestavování číselné řady. 

 

První pololetí proběhlo v přátelské atmosféře, bez vážných kázeňských problémů. Zakoupily 

jsme nové společenské hry a konstruktivní stavebnice, které přispívají                k rozvíjení 

dovedností a vědomostí žáků. V jednotlivých družinách si průběžně připomínáme a dbáme na 

dodržování družinových pravidel, hygienických návyků a BOZP. Paní vychovatelky 

spolupracují na domluvě a přípravě společných družinových akcích, navzájem si radí či 

vyměňují nápady a náměty pro svojí práci. 

Druhé pololetí bylo ukončeno na začátku března s uzavřením školy z důvovů coronaviru, 

naplánované akce jsou přesunuty na nový školní rok, nebo zrušeny. 

 
 

 

8.2  Kurzy 

 

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

 Lyžařský kurz  - žáci 7. a 8. tříd – Bublava – březen 2019 

 

 

8.3  Projekty 

Ve školním roce 2019/20 se pracovalo na projektu 

Učíme se pro život 2019 - šablony 2 (zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 

kompetencí) 

 
 

Projekty s účastí jako partneři: 

 

Obědy pro děti Karlovarský kraj 

Od září 2019 byly zajištěny obědy zdarma pro 10 žáků. 

 

8.3.1 Mezinárodní 

Studijně poznávací pobyt v Polsku 

40 žáků v listopadu 2019 absolvovalo pobyt v Krakově a Osvětimi  

 

Vánoce na horách 

Kulturní vystoupení našich žáků na vánoční akci města Breintenbrunn 
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Vyhodnocení Jarního výtvarného projektu v Německu - Waschleithe 
Závěrečná vernisáž a kulturní program v listopadu 2019  

 

Letní tábor - "Přírodní kemp"2019 

V prosinci 2019 získlal ocenění jako nejlepší projekt mladých organizací 

Medienpädagogischer Preis 2019 

Letní tábor v roce 2020 byl zrušen z důvodů coronaviru 

 

8.3.2 Školní 

 

Den napříč školou 

Oslava vzniku ČR - ,,Od totality ke svobodě” 

 

Noc ve škole 

Adaptační program pro žáky šestých tříd 

 

Zpíváme koledy 

V týdnu před vánočními prázdninami, každé ráno začíná s koledami 

 

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 

 

 

8.3.2.1. Školní parlament 

- Netradiční týden, hokejová tipovačka, hledání pokladu, pohádkové odpoledne, Andělská 

pošta, Mikuláš 

 

8.3.3 Ročníkové, třídní, předmětové 

 

Jaro, Suroviny a výrobky, Ovoce a zelenina, Krajem živých vod, Jarní rostliny, Veselá pětka, 

Chráníme lesy, Podnebné pásy, Člověk, Pohádkové postavy, Karty živočichů,  

Lidské tělo,Vesmír, Zdravé zuby, Staré pověsti české, Ekosystémy, Karlovarský kraj, 

Plzeňský kraj, Dějiny naší vlasti, Jarní rostliny-herbář, Vánoce, Velikonoce 

 

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.  

 

 

 



Základní škola Toužim, 

příspěvková organizace 

 23 

 

 

8.4 Besedy: 

- Vandalismus a drobné krádeže 

- Právní vědomí 

- Kyberšikana 

- Kostarika 

- Planetárium Cheb 

- Bezpečnoet silničního provozu 

- Krizová intervence 

- Svět rizik 

- Markétina dopravní výchova 

- Cvičení paměti  

- Inspirativní pokusy ve fyzice 

 

 

8.5 Exkurze, výlety: 
 

- Svět záchranářů 

- Klášter  Teplá 

- Botanická zahrada Bečov 

- Praha 

- Úřad práce K. Vary 

- Jezdecký klub Toužim 

- Jarmark řemesel Ostrov 

- Veletrh škol (Thermal) 

- Knihovna Toužim, Karlovy Vary 

- Moser Karlovy Vary 

- Planá u M.L. 

- White Nejdek 

- Loket 

8.6  Kulturní další akce: 
 

-  Koncerty ZUŠ Toužim  

- Divadelní a hudební představení (Sokolovna, Praha-Karlín)  

- Tvořeníčko (vánoční - ve škole a na SOU Žlutice)  

- Plzeň - galerie (Galerijní animace), výstava ledových soch, vánoční trhy 

  
 

8.7 Soutěže 

 

8.7.1 Sportovní 

AŠSK - od školního roku 2019/2020 jsme opět členy, ale soutěží  v prvním pololetí bylo málo 

(florbal, stolní tenis) 

Stolní tenis - 1. místo okres, 2.místo kraj 
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8.7.2 Předmětové 

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

 

Český jazyk 

Olympiáda ŠK, OK  

 

Matematika 

Pythagoriáda – 6. – 8. r. ŠK,   

Pisqworky 2.st. postup do krajského kola 

Šachy OK 

 

Fyzika 

OK fyzikální olympiády - 6. a 8. místo 

 

Dopravní výchova 

Zpomal prosím OK 

 

Výtvarná výchova 

Moje olympiáda dětí a mládeže 2020 (cena-balíček od KOH-I-NOOR) 

 

 

9. Závěr 
 

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

školním vzdělávacím programem. 

Důležitým úkolem v práci školy zůstalo zavádění podpůrných opatření. 

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

přírodovědných oborech. 

V tomto roce jsme se zaměřili i na prohlubování vzájemných vztahů v celém kolektivu 

pracovníků školy, uskutečnili jsme výlet do Francie, výtvarný workshop. 

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

novinách. 

Přestože byla škola uzavřena od 11. března 2020 z důvodu Mimořádného opatření č.j. MZDR 

20584/2020 a od března 2020 se vyučovalo distančně, byly základní cíle školního roku 

naplněny. Pro nový školní rok je pak důležité, získané zkušenosti z distančního vyučování 

využít i v následujícím období, úpravou některých oblastí ŠVP, při plánování technického 

vybavení (ICT) pro další období.  

     



Základní škola Toužim, 

příspěvková organizace 

 25 

 
 

 

V Toužimi 31. 8. 2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Zemanová 

        ředitelka školy 


