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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 
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A. Organizace školy a počet žáků v letech 2009 – 2010 

 Základní škola byla organizována jako malotřídní s výukou 1. stupně. Výuka probíhala ve 
třech třídách, kde byl pro školní rok samostatný 1.ročník, spojeny ročníky 2. a 4., dále 3. a 5. 
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. Pedagogové základní školy konzultují možné alternativy rozdělení 
ještě před koncem předchozího školního roku. Rodiče jsou každým rokem informováni o 
rozdělení ročníků do tříd již před prázdninami, nebo v jejich průběhu, jsou konzultovány i 
důvody rozdělení. 
 Stále se nám daří udržovat důvěru rodičů v naší základní školu, důkazem je stále rostoucí 
počet dětí zapsaných do naší školy. 
 

Tabulka 1. (srovnání počtu žáků ve školním roce 2008/2009 a 2009/2010) 

 

Pokračujeme v  existenci předškolní oddělení mateřské školy tak, aby fungovala návaznost 
přestupu dětí z mateřské školy do školy základní. 

Pro školní rok 2010/2011 plánujeme sloučení druhé třídy s pátou a třetí se čtvrtou, první zůstane 
samostatná. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh školy Zkratka
Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010
počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd

1 2 3 4
MŠ cel. 42 2 42 2

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

Školní družina ŠD 25 25
ŠJ-MŠ 42 × 42 ×

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

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

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



B. Zvolený vzdělávací program  
 
Název zvoleného vzdělávacího 
programu Číslo jednací (název) V ročníku 

Obecná škola 12035/97-20 4. - 5. 

Školní vzdělávací program Barevná škola 1.-3. 

 
 
 

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 0 
 
 
 



3. Paní učitelka Anna Pavlíková 
 
V letošním roce byl definitivně ukončen pracovní poměr s paní učitelkou Annou Pavlíkovou, 
která v Lázních Toušeni vychovala několik generací dětí. Pracovní poměr byl ukončen vzhledem 
ke zdravotnímu stavu paní Pavlíkové.  
 
4.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 

Typ kurzu, semináře Počet zúčastněných 
pracovníků 

Funkční studium ředitelů – F1, manažerské studium                  1 
 
 

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

 
1. 9. - slavnostní zahájení školního roku 2009/2010. vystoupení žáků 
9. 9. – výlet parníkem Moravia – Vltava Praha 
18. 9. - divadlo v ZŠ – Zdravé království 
25. 9. - Cukrárna Královice 
15. 9. - rodičovské schůzky 
6. 10. - Návštěva meteo stanice v Brandýse n/L .roč. 
28. 10. - pietní vzpomínka (akce obce) - recitace 
2. 11. -  Dušičky - vzpomínka a položení květin na toušeňském hřbitově 
20. 9. - vítání občánků – recitace 
20. 24. 11 - Kurz dopravní výchovy 
13. 11 - Exkurze do lázní 
21. 11. - Baráčnická slavnosti (sokolovna Lázně Toušeň) – vystoupení žáků 
29. 11. - zahájení Adventu – vystoupení žáků 
30. 11. - Divadlo Mladá  Boleslav 
24. 11. - rodičovské schůzky 
4. 12. - Mikulášská nadílka ve škole a v obci 
17. 12. - Vánoční posezení pro dříve narozené v DS (vystoupení žáků.nadílka) 
            - Vánoční vystoupení v MŠ 
18. 12. - vánoční besídka s nadílkou ve škole 
            - promítání pohádky ve škole 
            - vánoční přání – pro instituce v obci 
19. 12. - Zlatá svatba - recitace 
22. 1. -   rodičovské schůzky 
26. 1. - Návštěva reportérů Lidových novin 
11. 2. - zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2009/2010  
10. 3. - Zahájení projektu Ovoce do škol 
 23. 4. -  zahájení plaveckého kurzu v Neratovicích  
22. 4. -  rodičovské schůzky 
13. 4. - Kurz dopravní výchovy – zkoušky v Čelákovicích 



 31. 3. - velikonoční přání – pro instituce v obci 
29. 4. - Den Země - úklid cyklostezky Pod Tratí 
22. 4. - Okresní kolo ve vybijené – Čelákovice 
22. 23. 4. - přijímací řízení na gymnázia 
26. 4. -Návštěva Štefánikovy hvězdárny v Praze 
18. 4. – Lázeňský běh (organizace. účast žáků) 
29. 4. – zábavné odpoledne v MŠ s opékáním buřtů 
3. 5. - pietní vzpomínka u pomníku padlých (vystoupení žáků) 
13. 5. - Návštěva divadla – Mladá Boleslav 
15. 5. - Vítání občánků 
24. 5. -Vlastivědný výlet do Prahy - 4. roč. 
2. 6. - Focení žáků 
19. 6. - Den otevřených dveří a akademie k .výročí vyučování v Toušeni 
18. 6. - Výlet do Brandýsa - cukrárna 
21. - 27. 6. - škola v přírodě – Stráž nad Nežárkou 
29. 6. - Vlastivědný výlet do Prahy - 5. roč. 
 

 

Část  III a. 

Oslavy 350 let stálého vyučování v Lázních Toušeni 

 
Díky obětavé práci pedagogického sboru i pomoci úřadu městyse Lázně Toušeň se podařilo 
uspěšně a důstojně oslavit 350 let školního vyučování v Lázních Toušeni. Celá akce se uskutečnila 
20. června 2009 v prostorách školy za aktivní účasti všech učitelů i zástupců vedení obce. 
PaedDr. Miroslava Žídková vypracovala propagační leták, který je přílohou letošní výroční 
zprávy. Oslavy byly koncipovány jako den otevřených dveří spojený s výstavou prací dětí základní 
školy, spojený se sportovním odpolednem pro děti. V programu bylo možné být dále svědkem 
vystoupení dětí se základní školy, skupiny The Kingsize Boogieman a divadelního představení 
Fotka (Divadelní soubour při T.J. Sokol Lázně Toušeň). 
Celé odpoledne bylo hodnoceno rodiči i ostatními diváky jako velice zdařilé. 
 

 

Část  III b. 
Kroužky jako součást výuky na základní škole: 

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, tréninky RC modelů aut, aerobic, rehabilitační cvičení, sportovní tréning. 
 



 
 

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. 
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.    
Preventistou i pro letošní rok byla jmenována Mgr. Lenka Svobodová. 
 

Část  V. 
Investiční i neivestiční akce v základní  škole i mateřské škole  

 
V současné době se téměř podařilo dokočit rekonstrukci budovy základní školy. K nejvetším investicím 
minulých let patří přebudování kotelny a přechod na vytápění plynem, dále zabezpečení statiky budovy 
mateřské školy. 
Obě velké akce byly plně hrazeny z prostředků městyse Lázně Toušeň. 
 
Díky sponzorskému daru byl zakoupen nábytek do budoucí čtvrté třídy, ve které je nyní v provozu školní 
družina. 
 
Musíme opět poděkovat i Mateřské škole Pražská za jejich dar. Tentokrát se jednalo o dvě dětské 
kuchyňky řádově v ceně každá 10.000,- Kč. 
 
Díky sponzorskému daru pana Zadáka, byl v budově mateřské školy vybudován metodický kabinet. 
 
I přes velkou úsporu změnou způsobu vytápění patří tyto náklady na u obou budov k největším 
neinvestičním nákladům. 
 
 
 

Část  VI. 
Plánované investiční akce ve škole 

 
Stále trvá snaha o rekonstrukci fasády budovy mateřské školy dále je zjevná snaha jak vedení 
školy tak i vedení městyse o dotaci na rekonstrukci školního hřiště. Dále trvá potřeba rekostrukce 
dřevěného obložení tělocvičny. 
 
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. 
 
V letošním roce je dále třeba vyměnit podlahovou krytinu ve třídě mateřské školy. 
 
 



Část  VII. 
Mateřská škola 

 
Škola je organizovaná ve dvou třídách.V první třídě, která sídlí v Nehvizdské ulici 73, je 25 dětí a 
ve druhé třídě v budově základní školy je 17 dětí. 
Ve škole pracují tři pedagogické pracovnice(paní učitelky Drobílková, Veselá, Rancová – nástup 
za p. učitelku Pavlíkovou). 
Provozní zaměstnanci jsou tři (kuchařky Procházková, Lazáková a školnice Ungerová).  
 
Pro školní rok 2010 – 2011 bylo u zápisu do mateřské školy 32 dětí, zápis proběhl 11.3.2010.  
Do mateřské školy bylo přijato 15 dětí a tím byla opět naplněna kapacita školy. Nebylo přijato 17 
dětí. 
Do místní základní školy odešlo 13 dětí. 
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 herní činnosti, metody názorné a praktické. 
Obsah výchovně vzdělávací práce je zaměřen do pěti oblastí. 
 

Dítě a jeho tělo 
Dítě a jeho psychika 
Dítě a ten druhý 
Dítě a společnost  
Dítě a svět 

 
Tyto oblasti vzdělávání jsou účinně propojeny, vzájemně se prolínají a společně fungují jako 
celek. 
Plánování výchovně vzdělávací práce probíhá formou projektů a vychází z Rámcového programu 
výchovně vzdělávací práce. 
Důraz je kladen na individuální zvláštnosti dětí a na jejich schopnosti. 
Ve škole je pro děti kroužek cvičení. 
Starší děti se účastní kurzu plavání, v měsíci květnu, červnu odjíždějí na školu v přírodě. 
Účastní se i kulturních akcí pořádaných školou a městysem Lázně Toušeň. 
Pro děti byly zakoupeny hračky v hodnotě 5.000 kč. 
V budově mateřské školy byl vybudován kabinet pro metodické pomůcky. 
Mateřské škole byly předány sponzorské dary z řad rodičů. ( hračky, výtvarný materiál ) 
Jsou pořádány pravidelné třídní schůzky.  
 

Část  VIII. 
Závěr a zhodnocení 

 
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. 
 
Rád bych poděkoval vedení obce, kterému v současné době končí mandát, za přízeň, kterou 
věnovalo příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň v prúběhu jeho 
funkčního období. Jmenovitě chci vyzvihnout aktivity paní starostky Ludmily Svobodové.                                                                                                          
 
 
 
 
 
V Lázních Toušeni dne 10.10.2010                      Mgr. Martin Černý 
       ředitel Základní školy a Mateřská školy 
Schváleno školskou radou dne: 
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