
Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI 
ŠKOLY

ve  školním  roce  2008 / 2009



Část  I.
Základní charakteristika školy

   Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň
Adresa: Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 

      Zřizovatel školy:   Městys Lázně Toušeň
     Ředitel školy: Mgr. Martin Černý
      Škola sdružuje: základní školu izo 102 438 200

školní družinu  izo 108 056 198 
mateřskou školu izo 107 516 195
školní jídelnu izo 113 800 398

Telefon: 326 992 306, 326 992 324
www: www.zstousen.estranky.cz
E – mail: black.ktv@seznam.cz
ičo.: 71001506

mailto:black.ktv@seznam.cz


A. Organizace školy a počet žáků v letech 2008 – 2009
Základní škola byla organizována jako malotřídní s výukou 1. stupně. Výuka probíhala ve 

třech třídách, kde byl pro školní rok spojen 1. a 5. ročník, 3. ročník zůstal samostatný a dále 
byl spojen 2. a 4. ročník. Spojením tříd vzniká podnětné prostředí, jak pro žáky nižších 
ročníků, tak i žáci vyšších ročníků jsou motivováni ke kvalitnějším výkonům, vzhledem k 
tomu, že se nechtějí nechat „zahanbit“. Nezanedbatelný je i výchovný aspekt kdy spolu 
mohou spolupracovat děti různého věku v jedné třídě. Rodiče jsou každým rokem 
informováni o rozdělení ročníků do tříd již před prázdninami, nebo v jejich průběhu, jsou 
konzultovány i důvody rozdělení.

I ve školním roce 2008/2009 došlo k nárůstu počtu dětí v naší škole pro ilustraci uvádím 
tabulku s údaji šk. roku 2007/2008 a 2008/2009.

Tabulka 1. (srovnání počtu žáků ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009)

Tabulka 2. (srovnání počtu žáků ve školním roce 2008/2009 a 2009/2010)

Druh školy Zkratka
Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Rozdíl
počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd

1 2 3 4 sl. 3 minus sl. 1 sl. 4 minus sl. 2
MŠ cel. 41 2 42 2 0 0

     Mateřská škola – polodenní a omezená docházka MŠ pol. + omez. 0 0
Zr., Sl., Těl. × × 0 ×
Ment., Řeč. × × 0 ×
Komb. × × 0 ×
Aut. × × 0 ×
ZŠ  1–5 45 3 49 3 4 0
Zr., Sl., Těl. 1 × 1 × 0 ×
Ment., Řeč. × × 0 ×
Komb. 1 × 1 × 0 ×
Aut. 1 × 1 × 0 ×
Výv. poruchy 3 × 3 × 0 ×

Školní družina ŠD 25 25 0 0
ŠJ-MŠ 38 × 42 × 4 ×

                                       – výdejna ŠJ-MŠ výd. × × 0 ×
                                       – vývařovna ŠJ-MŠ výv. × × 0 ×

ŠJ-ZŠ, SŠ 42 × 43 × 1 ×
                                           – výdejna ŠJ-ZŠ, SŠ výd. × × 0 ×
                                           – vývařovna ŠJ-ZŠ, SŠ výv. × × 0 ×

Mateřská škola – celodenní docházka

     z toho: děti individuálně integrované

Základní škola 1–51)

     z toho: žáci individuálně integrovaní

Školní stravování MŠ: – stravovna

Školní stravování ZŠ, SŠ: – stravovna

Druh školy Zkratka

Školní rok 2009/2010 Rozdíl

počet tříd počet tříd počet žáků počet tříd

1 2 3 4 sl. 3 minus sl. 1 sl. 4 minus sl. 2
MŠ cel. 42 2 42 2 0 0

     Mateřská škola – polodenní a omezená docházka MŠ pol. + omez. 0 0
Zr., Sl., Těl. × × 0 ×
Ment., Řeč. × × 0 ×
Komb. × × 0 ×
Aut. × × 0 ×
ZŠ  1–5 49 3 54 3 5 0
Zr., Sl., Těl. 1 × × -1 ×
Ment., Řeč. × × 0 ×
Komb. 1 × × -1 ×
Aut. 1 × 1 × 0 ×
Výv. poruchy 3 × 1 × -2 ×

Školní družina ŠD 25 1 25 1 0 0
Školní klub ŠK 0 0

ŠJ-MŠ 42 × 42 × 0 ×
                                       – výdejna ŠJ-MŠ výd. × × 0 ×
                                       – vývařovna ŠJ-MŠ výv. × × 0 ×

ŠJ-ZŠ, SŠ 43 × 48 × 5 ×
                                           – výdejna ŠJ-ZŠ, SŠ výd. × × 0 ×
                                           – vývařovna ŠJ-ZŠ, SŠ výv. × × 0 ×

Školní rok 
2008/2009

počet 
žáků

počet 
žáků

Mateřská škola – celodenní docházka

     z toho: děti individuálně integrované

Základní škola 1–51)

     z toho: žáci individuálně integrovaní

Školní stravování MŠ: – stravovna

Školní stravování ZŠ, SŠ: – stravovna



Stále existuje předškolní oddělení mateřské školy tak, aby fungovala návaznost přestupu 
dětí z mateřské školy do školy základní.

Pro školní rok 2009/2010 plánujeme sloučení druhé třídy se čtvrtou a třetí s pátou, první zůstane 
samostatná.

B. Zvolený vzdělávací program 

Název zvoleného vzdělávacího
programu Číslo jednací (název) V ročníku

Obecná škola 12035/97-20 3. - 5.

Školní vzdělávací program Barevná škola 1.-2.

Část  II.
Údaje o pracovnících školy

1.   Odborná a pedagogická způsobilost učitelů základní školy, učitelek mateřské školy a 
vychovatelek ŠD dle zákona 563/2004 Sb.

Aprobovaných/
úvazky

Neaprobovaných/
úvazky

Celkem počet

ZŠ – běž. třídy 2/2 3/1,8 5/3,8
MŠ 3/2,8 0/0 3/2,8
ŠD 2/1,2 0/0 1,6/1,6
Asistentka 
pedagoga

1/0,6 0/0 0,6/0,6

Celkový počet ped. pracovníků/úvazek           9/8,4               100 %
Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 
563/2004 Sb.          7/6,6 77,8 %/78,6 %

2.   Věkové složení pedagogických pracovníků 

                                  Učitelé
Věk               Muži                Ženy
do 30 let 0 2
31 – 40 let 1 2
41 - 50 let 0 3
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1



Celkem 2 7
Rodičovská dovolená 0 1
3.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy

Typ kurzu, semináře Počet zúčastněných 
pracovníků

Netradiční materiály ve Vv                  1

Diagnostika intelekt. schopností. Dětská kresba.                  1

Sociálně patologické jevy ve školní praxi. Šikana 5

Zdravotnický kurz                  1

Netradiční výtvarné techniky                  1

Školení k tvorbě ŠVP                  1

CELKEM                10

4. Asistent pedagoga

Institut asistenta pedagoga byl na naší škole zřízen v červnu roku 2004. Díky asistentce jsme 
dokázali úspěšně integrovat do normální výuky jak chlapce s postižením zrakovým, tak i chlapce s 
diagnostikovaným dětským autismem. Stejně nám pomáhá i při výuce méně nadaných žáků. 
Vzhledem k možnosti využití asitenta pedagoga je pro nás i snazší integrovat děti s poruchami 
učení. Vzhledem k progresivnímu pozitivnímu vývoji dětského autismu a dokončované integraci 
postiženého žáčka bylo rozhodnuto, že prozatím pro další kalendářní rok se pokusíme pracovat 
bez pomoci asistentky pedagoga.

Část  III.
Pořádané akce a jiné školní aktivity za školní rok 2008/2009

1. 9. - slavnostní zahájení školního roku 2008/2009, vystoupení žáků
10. 9. - návštěva výstavy Hry a klamy v Praze - Novoměstská radnice
18. 9. - divadlo v ZŠ - Dva méďové
9. 10. - rodičovské schůzky
24. 10. - pietní vzpomínka u pomníku padlých - 90. výročí vzniku ČR
28. 10. - pietní vzpomínka (akce obce) - recitace
3. 11. -  Dušičky - vzpomínka a položení květin na toušeňském hřbitově
7. 11. - návštěva modelářské výstavy Čelákovice
8. 11. - vítání občánků - recitace
15. 11. - Baráčnické sedění (sokolovna Lázně Toušeň) – vystoupení žáků
19. 11. - hudební vystoupení v ZŠ - kytara - Cestování po vzdálených zemích
30. 11. - zahájení Adventu – vystoupení žáků
2. 12. - rodičovské schůzky



5. 12. - Mikulášská nadílka ve škole a v obci
8. 12. - návštěva  multikina Černý Most - Madagaskar II.
16. 12. - Vánoční posezení pro dříve narozené v DS (vystoupení žáků,nadílka)
18. 12. - vánoční besídka s nadílkou ve škole
19. 12. - promítání pohádky ve škole
            - vánoční přání – pro instituce v obci
22. 1. - rodičovské schůzky
3. 2. - zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2009/2010 
 3. 4. -  zahájení plaveckého kurzu v Neratovicích 
7. 4. -  rodičovské schůzky
8. 4. - Kouzelník a bubliny - vystoupení v ZŠ
         - velikonoční přání – pro instituce v obci
21. 4. - Den Země - úklid cyklostezky Pod Tratí
26. 4. – Lázeňský běh (hlavní organizátor, účast žáků)
30. 4. - cyklistický výlet Polabím
30. 4. – zábavné odpoledne v MŠ s opékáním buřtů
3. 5. - pietní vzpomínka u pomníku padlých (vystoupení žáků)
7. 5. - cyklistický výlet do Staré Boleslavi, návštěva kostelů s výkladem, 
           prohlídka  nově otevřené stezky "Terasy" pod Zámkem v Brandýse n/L
14. 5. - návštěva UK Pedf Katedry tělesné výchovy - lezecká stěna
16. 5. - taneční vystoupení na baráčnické slavnosti (Brandýs n/L)
23. - 30. 5. - škola v přírodě - Desná v Jizerských horách
20.6. - vystoupení v Parku profesora Procházky – dětská akademie

Ve škole jsou tyto kroužky:

Počítačový kroužek
Výtvarný kroužek
Taneční kroužek
Sportovní a pohybové hry

Vzhledem k tomu, že život školy nekončí odchodem posledního žáka z družinky, mohou naši 
žáci využít pestré nabídky komerčních i nekomerčních volnočasových aktivit. Mezi jinými jsou to:
angličtina, break dance, tréninky RC modelů aut, aerobic, rehabilitační cvičení, sportovní tréning..

Dále prostory družiny využívá ke svým zkouškám skupina The Kingsize Boogieman.

Část  IV.
Hodnocení Minimálního preventivního programu

Cílem Minimálního preventivního programu bylo zlepšit psychosociální klima ve třídách a ve 
škole, prevence šikany, záškoláctví, zneužívání návykových látek, intenzivnější využívání 
externích služeb – Policie, PPP a SPC, zapojit žáky do tvorby životního prostředí školy, do 
školních a mimoškolních aktivit, zapojit rodiče do školních i mimoškolních akcí.



Plánované cíle se nám z velké části podařilo splnit. Zlepšila se důvěra mezi učiteli, žáky a rodiči. 
Podporovali jsme a organizovali sportovní a kulturní aktivity, pořádali jsme výlety a exkurze. 
Zorganizovali jsme několik akcí pro rodiče s dětmi s cílem upevnit spolupráci mezi školou a 
rodiči.  Preventistou pro letošní rok byla jmenována Mgr. Lenka Svobodová.

Část  V.
Investiční akce ve škole

V současné době již šestým rokem probíhá rekonstrukce budovy základní školy, která řeší problémy, které 
se nahromadily v minulých letech.
Na tomto místě bych rád zmínil několik akcí, které proběhly od roku 2006.

Celá budova byla vymalována, vyměněn školní nábytek novým (ve všech třídách), zrekonstuovány toalety 
a sprcha v přízemí, vybudována nová učebna družiny s možností využití této místnosti pro novou učebnu 
budoucí čtvrté třídy. Doplněna učebna výpočetní techniky, změněna struktura intranetu i internetu, 
zakomponovány moderní výukové prostředky. Vyměněn nábytek v nářaďovně tělocvičny, která byla též 
nově zbudována. Průběžně probíhá obměna elektrických rozvodů. Pravidelně probíhají revize elektro aj. 
Toto je část investičních akcí, jež jsou uhrazeny z prostředků na provoz školy. 

Největší, naprosto dominantní čáskou jsou neinvestiční náklady na provoz a vytápění obou budov.

Dále je nutno zmínit několik změn, jež byly uskutečněny díky finanční podpory zřizovatele.
Jedná se o rekonstrukci chodníku v prostorách za školou a rekonstukci bývalé jídelny školy. V těchto 
prostorách se momentálně nachází obecní knihovna sloužící občanům Lázní Toušeň.

Část  VI.
Plánované investiční akce ve škole

Vzhledem k havarijnímu stavu statiky budovy mateřské školy proběhla její rekonstrukce v 
průběhu hlavních prázdnin. Neodkladnou se jevila i investice do vytápění budovy základní školy, 
přechod z vytápění elektrickou energií na vytápění plynem je investice návratná a poslouží do 
budoucích let k úspoře finančních prostředků. Obě investice byly hrazeny plně z rozpočtu 
městyse. Částka na rekonstukci školky je cca 500 000,- Kč, podobně i částka na dostavbu plynové 
kotelny cca 400 000,- Kč.
Vzhledem k těmto nemalým investicím je potřeba přesunout investice do opravy fasády mateřské 
školy, rekonstrukci vybavení tělocvičny základní školy a investici do rekonstrukce školního hřiště 
do školního roku 2009/2010, případně do dalších let.
Spotřebiče ve školní jídelně, byly opraveny a musíme věřit, že nám ještě pár let budou sloužit, 
příslibem Rady městyse Lázně Toušeň máme jistotu, že děti nezůstanou bez oběda. V případě 
potřeby budou nakoupeny spotřebiče nové.
Musíme poděkovat i Mateřské škole Pražská za jejich dar. Jednalo se o multifunkční robot, plně 
funkční, téměř nepoužívaný řádově v hodnotě 25 000,- Kč.
Vzhledem k rekonstrukci statiky budovy mateřské školy bylo nutné zrekonstruovat interiér 
jídelny mateřské školy, opět hrazeno z rozpočtu městyse Lázně Toušeň.
Podařilo se dobudovat z rozpočtu školy družinu základní školy, aby splňovala i podmínky pro 
další učebnu. Tak, abychom vyhověli rostoucí poptávce rodičů o služby základní školy.



Část  VII.
Mateřská škola

Škola je organizována ve dvou třídách. V první třídě, která sídlí v Nehvizské ulici 73,  je 25 dětí a 
ve druhé třídě v budově základní školy je 17 dětí.
Ve škole pracují tři pedagogičtí pracovníci a jeden pracovník provozní.

V roce 2008 – 2009 bylo u zápisu do mateřské školy 32 dětí. Zápis proběhl 15.2.2008.
Do MŠ bylo přijato 16 dětí a tím byla opět naplněna kapacita školy. Nebylo přijato šestnáct dětí.
Přijímání dětí bylo provedeno podle kritérií, které jsou součástí organizačního řádu MŠ.
Do základní školy odešlo 13 dětí z toho do místní ZŠ 11.
Odklad školní docházky nebyl navržen žádnému dítěti.

Vzdělávání poskytované mateřskou školou se v mnohém liší od vzdělávání poskytovaného 
školou základní, jeho specifika vyplývají především z dosud nehotových a postupně se 
rozvíjejících osobnostních struktur dítěte předškolního věku a jeho specifických potřeb. Jeho 
obsah se týká celého období, v němž dítě do mateřské školy dochází.

Preferujeme hrové činnosti, metody názorné a praktické.

Obsah výchovně vzdělávací práce je zaměřen do těchto oblastí:
B. Dítě a jeho tělo
C. Dítě a jeho psychika
D. Dítě a ten druhý
E. Dítě a společnost
F. Dítě a svět

Tyto oblasti vzdělávání jsou účinně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně 
fungující celek. Plánování výchovně vzdělávací práce probíhá formou projektů a vychází 
z Rámcového programu výchovně vzdělávací práce, s důrazem na individuální zvláštnosti dítěte.
Ve škole je kroužek cvičení pro mladší děti.

Starší děti odjíždějí v květnu na školu v přírodě společně se ZŠ, účastní se i kulturních akcí.
Všechny děti navštěvující mateřskou školu se účastní divadelních představení, výstav pořádaných 
městysem Lázně Toušeň a akcích pořádaných MŠ a ZŠ.

Pro děti byly zakoupeny nové hračky v hodnotě cca 7.000 kč.
Pro předškolní děti mající třídu v ZŠ byly zakoupeny nové židličky a stoly.
Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Pořádáme pravidelné rodičovské schůzky.
Bylo nutné zrekonstruovat školkové hřiště.
Pro travnatou plochu je nutné nakoupit kvalitní sekačku a další zahradnické potřeby.

Část  VIII.
Závěr a zhodnocení

V červnu proběhla kontrola ČŠI, která zjistila nedostatky, které  vedení školy odstranilo. Byl z 
části přepracován školní vzdělávací program, klasifikační řád je doplněn o kriteria slovního 



hodnocení. Ředitel zahájil studium pro ředitele škol a školských zařízení. Dále proběhla 
mimořádná kontrola Krajské hygienické stanice, na základě zjištění byl změněn počet žáků v hlaní 
budově MŠ a jedno dítě přesunuto do budovy základní školy.

Všichni pedagogičtí pracovníci se snažili naplňovat výchovně vzdělávací cíle a usilovali o to, aby 
žáci v průběhu docházky do školy získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání  
Velmi úzce jsme  spolupracovali s vedením Městyse Lázně Toušeň. Spolupracovali jsme s 
Pedagogicko psychologickou poradnou ve Staré Boleslavi, v Říčanech, Kolíně i v Praze. 

V Lázních Toušeni dne 10.10.2009                    Mgr. Martin Černý
ředitel Základní školy a Mateřská školy

Schváleno školskou radou dne 26.11.2009
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