
Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI 
ŠKOLY

ve  školním  roce  2010 / 2011



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: zstousen@seznam.cz
ičo.: 71001506

mailto:black.ktv@seznam.cz


A. Organizace školy a počet žáků v letech 2010 – 2011
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 3. a 4., dále 2. 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. Předpoklade 
pro výše uvedené je kvalitní pedagogický sbor. 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. Počet dětí zapsaných v naší škole stále 
vzrustá.

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

Pro školní rok 2011/2012 plánujeme sloučení druhé třídy se třetí a čtvrtou s pátou, první 
zůstává již tradičně 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 54 3 55 3
Zr., Sl., Těl. 0 × 0 ×
Ment., Řeč. × ×
Komb. 1 × 1 ×
Aut. 1 × 0 ×
Výv. poruchy 3 × 3 ×

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

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

ŠJ-ZŠ, SŠ 55 × 56 ×
                                           – 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

Školní vzdělávací program Barevná škola 1.-5.

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 3/2,01 5/4,01
MŠ 3/3 0/0 3/3
ŠD 2/0,81 0/0 2/0,81

Celkový počet ped. pracovníků/úvazek 10/7,81              100 %

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 
563/2004 Sb.          7/5,8 82%

2.   Věkové složení pedagogických pracovníků 

                                  Učitelé
Věk               Muži                Ženy

do 30 let 0 2

31 – 40 let 1 2

41 - 50 let 0 4

Nad 50 let 0 1

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0

Celkem 1 9

Rodičovská dovolená 0 0



3. Personální obsazení výuky v MŠ

Po delším hledání aprobované učitelky v MŠ, kdy v dané době zastupovala p. učitelka Jana 
Rncová, se podařilo uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou s absolventkou střední 
pedagogické školy Terezou Šlajsovou.

4.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy

Typ kurzu, semináře Počet zúčastněných 
pracovníků

Funkční studium ředitelů – F1, manažerské studium                  1

Profesní manažerské vzdělávání ředitelů 1

Část  III.
AKCE    VE    ŠKOLNÍM  ROCE   2010/2011

1. 9. - slavnostní zahájení školního roku 2010/2011, vystoupení žáků
14. 9. - rodičovské schůzky
22. 9. – návštěva ZOO Praha
4.10., 23. 11.,9. 5. – kurz dopravní výchovy
14. 10. – návštěva Brandýského zámku
15.10. – exkurze do volební místnosti na úřadu městyse
           - návštěva kravína (ŠD)
28. 10. - pietní vzpomínka (akce obce) - recitace
3. 11. -  Dušičky - vzpomínka a položení květin na toušeňském hřbitově
12. 11. – návštěva lázní (ŠD)
8. 11. - vítání občánků - recitace
20. 11. - Baráčnická slavnosti (sokolovna Lázně Toušeň) – vystoupení žáků
22.11.- návštěva kostela sv. Floriána a kapličky
28.11.. - zahájení Adventu – vystoupení žáků
23. 11. - rodičovské schůzky
3. 12. - Mikulášská nadílka ve škole a v obci
13. 12. - Vánoční posezení pro dříve narozené v DS (vystoupení žáků,nadílka)
16. 12. - vánoční besídka s nadílkou ve škole
            - vánoční přání – pro instituce v obci
17.12.- návštěva Městského divadla v Ml. Boleslavi – Šípková Růženka
6. 1. – návštěva Brandýského muzea- expozice Z. Millera (Vv kroužek)
27. 1. - rodičovské schůzky
           - kino Brandýs – Alenka v říši divů
20. 1. - zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2009/2010 



18. 3. – karneval (ŠD)
25. 3. – návštěva Čelákovic (ŠD)
16. 4. – vítání občánků - recitace
7. 4. -  rodičovské schůzky
20. 4. - velikonoční přání – pro instituce v obci
24. 4. – Lázeňský běh (organizace, účast žáků)
28. 4.- okresní turnaj ve vybijené – Čelákovice
29. 4. -  zahájení plaveckého kurzu v Neratovicích
29. 4. – zábavné odpoledne v MŠ s opékáním buřtů
3. 5. - pietní vzpomínka u pomníku padlých (vystoupení žáků)
5. 5. – turnaj v kopané – okresní kolo
2. 6. – focení žáků
        - rodičovské schůzky
8. 6. - cyklistický výlet do Konětop
9. 6. – Popletená pohádka (dramatický kroužek)
10. 6. – beseda s kronikářem obce Dr. Králíkem
19. – 20.6. . - škola v přírodě - Seč

Část  III.

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, Zumba, 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. V 
letošním roce byly dobudovány chlapecké toalety, vymalovány všechny třídy, 
zrekonstuovány prahy ve škole, nářaďovna tělocvičny byla dovybavena další škříní, 
záchodky byly vybaveny zásobníky na papírové ručníky. Bylo zrekonstruováno 
nekvalitní pískoviště, opraveny herní prvky na školkovém hřišti. Ve školní kuchyni 
byla kompletně zrestaurována škrabka brambor. Tyto neivestiční akce byly plně 
uhrazeny z prostředků na provoz Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň. 
Celková výše těchto nestandardních investic byla cca 130.000, Kč.

Pokračuje nadále spolupráce s MŠ Pražská a mohli jsme poděkovat opět za další dětský 
nábytek do školky.

Díky inciativě p. Mika byly rodiči zakoupeny dárky (hračky) přo předškoláky v celkové 
hodnotě cca 8.000,-Kč

Největšími investicemi zůstávají položky za energie, vodné stočné a vytápění obou budov. 
Další úsporou by mohla být rekonstrukce oken budovy základní školy.

Investice plně hrazené zřizovatelem:
Odstranění nevyhovujícího povrchu v okolí MŠ a položení nové zámkové dlažby (fy. Fiala 
sponzorsky odstranila nebezpečnou budovou kůlny), fasáda školky včetně odbourání 
polorozpadlé terasy a bareného nátěru. Vybudování nové terasy. Renovace plotu. 
Podlahová krytina do třídy MŠ, nový nábytek do této třídy, byla zrekonstuována letitá 
podlaha tělocvičny základní školy. Do školní jídelny byl pořízen nový moderní sporák.

Část  VI.
Plánované investiční akce ve škole

Díky iniciativě ředitele Základní školy a Mateřské školy byla Krajským úřadem 
Středočeského kraje přidělena naší organizaci dotace 750.000,-Kč z fondu volného času na 
rekonstrukci školního hřiště. Celková předpokládaná investice je 1 116 000,- Kč. Zbývající 
částku přislibil uhradit městys Lázně Toušeň. Tento příslib byl definován na zasedání 
Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň č. 6/2010.



Termín realizace je do konce roku 2011.

 Dále trvá potřeba rekostrukce dřevěného obložení tělocvičny.

Spotřebiče ve školní jídelně, byly opraveny a musíme věřit, že nám ještě pár let budou 
sloužit.

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 – 
od začátku roku 2011 p. učitelka Šlajsová).
Provozní zaměstnanci jsou tři (kuchařky Procházková, Lazáková a školnice Ungerová). 

Pro školní rok 2010 – 2011 bylo u zápisu do mateřské školy 31 dětí, zápis proběhl 
12.3.2011. 
Do mateřské školy bylo přijato 15 dětí a tím byla opět naplněna kapacita školy.
Do místní základní školy odešlo 15 dětí.
Odklad školní docházky byl navržen v jednom případě.
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 4.000 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, že pokračuje v podpoře příspěvkové organizace a že se 
snaží dotáhnout do konce nastolenou strategii podpory vzdělávání v naší obci. 

V Lázních Toušeni dne 11.10.2011                    Mgr. Martin Černý
ředitel Základní školy a Mateřská školy

Schváleno školskou radou dne:
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