
Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI 
ŠKOLY

ve  školním  roce  2011 / 2012



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 2011 – 2012
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 3., dále 4. 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. Předpokladem 
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 
vzrůstá.

Tabulka 1. (srovnání počtu žáků ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012)

Proškolní rok 2012/2013 plánujeme rozšíření počtu tříd na čtyři s tím, že 1., 2. a 3. ročník 
bude samostatný a spojené zůstanou jen 4. a 5. ročník.

Druh školy Zkratka
počet tříd počet tříd

1 2 3 4

MŠ celodenní 42 2 42 2

ZŠ  1–5 55 3 57 3

3 × 2 ×

Ment., Řeč. × ×

středně těžké Ment. × ×

× ×

3 × 2 ×

     Docházka dle § 38 § 38 × ×

Školní rok 
2010/2011

Školní rok 
2011/2012

počet 
žáků

počet 
žáků

Mateřská škola – uvede se pouze celodenní docházka

Základní škola 1–51)

     z toho: žáci individuálně integrovaní Zr., Sl., Těl., těžké řeč.

Komb., Aut., těžké Zr., Sl., Těl., Ment.

Výv. poruchy



B. Zvolený vzdělávací program 

Název zvoleného vzdělávacího
programu Číslo jednací (název) V ročníku

Školní vzdělávací program Barevná škola 1.-5.

ŠVP – je k nahlédnutí v ředitelně školy

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 0 2

41 - 50 let 1 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

Výuka v mateřské škole je realizována prostřednictvím třech aprobovaných učitelek. 
Pedagogický sbor je stabilizován a pro nejbližší roky nepředpokládáme personální změny.

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

Typ kurzu, semináře Počet zúčastněných 
pracovníků

Rozvíjíme přírodovědnou a čtenářskou gramotnost v 
přírodovědě a vlastivědě

                 1

Profesní manažerské vzdělávání ředitelů 1

pohybová výchova v MŠ 1

školení pro vedoucí a zaměstnance školní kuchyně 1

konference o bezpečnosti a zdraví v MŠ 1

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 2

Třída plná pohody (prevence šikany) 2

Část III.
Akce ve školním roce 2011/12 

1. 9. - slavnostní zahájení školního roku 
22. 9. - rodičovské schůzky 
8. 10. - vítání občánků – recitace 
19. 10. - Planetárium Praha 
22. 10. - vystoupení na baráčnické slavnosti 
28. 10. - pietní vzpomínka u pomníku 
2. 11. - Dušičky – pietní vzpomínka na hřbitově 
4. 11. - Halloweenská diskotéka (ŠD) 
24. 11. - konzultace pro rodiče 
27. 11. - zahájení adventu – vystoupení 
30. 11. - beseda se zdravotní sestrou (1. roč.) 
1. 12. - Městské divadlo Mladá Boleslav 
5. 12. - Mikulášská nadílka ve škole a po obci 
19. 12. - vánoční posezení pro dříve narozené v lázních 
(vystoupení, nadílka) 



21. 12. - vánoční besídka s nadílkou 
výroba vánočních přání pro instituce v obci 
6. 1. - výlet do Brandýsa (ŠD) 
6. 2. - bruslení 
9. 2. - zápis do 1. ročníku 
10. 2. - bowling Brandýs (ŠD) 
1. 3. - karneval (ŠD) 
5. 3. - kouzelník – vystoupení v ZŠ 
8. 3. - divadlo Gong Praha (1. roč.) 
- rodičovské schůzky 
9. 3. - Mořský svět Praha (ŠD) 
14. 3. - divadlo Krab – vystoupení v ZŠ 
27. 3. - horolezecká stěna Brandýs (ŠD) 
10. 4. - Velikonoční přání pro instituce v obci 
- výstavka prací žáků v DS 
14. 4. - vítání občánků – vystoupení 
22. 4. - Lázeňský běh organizace závodu i účast žáků
23. 4. - kurz dopravní výchovy v Čelákovicích 
24. 4. - rodičovské schůzky 
- divadlo Gong Praha (1. roč.) 
27. 4. - zahájení plaveckého výcviku 
- výlet do Brandýsa (ŠD) 
30. 4. - cyklovýlet – Lysá nad Labem 
3. 5. - pietní vzpomínka u pomníku 
10. 5. - Okresní kolo v kopané McDonald Cup 
15. 5. - Divadlo v Dlouhé Praha (3.,4.,5. roč.) 
16. 5. - beseda s hasičem 
21., 22. 5. - srovnávací testy žáků 5. ročníku 
26. 5. - baráčnická slavnost v Brandýse – vystoupení 
27. 5. - slavnostní otevření školního hřiště, školní akademie 
6. 6. - exkurze do hasičské zbrojnice Brandýs 
7. 6. - focení žáků 
8. 6. - exkurze do kravína v Lázních Toušeni (ŠD) 
9. - 16. 6. - škola v přírodě – Albrechtice v Jizerských horách 
26. 6. - vlastivědný výlet do Prahy (5. roč.) 
27. 6. - účast na prezentaci cyklostezky Greenway Jizera 
28. 6. - ukázka poskytování první pomoci (ŠD) 



Část  III.

Kroužky jako součást výuky na základní škole:

Počítačový kroužek
Výtvarný kroužek
Taneční kroužek

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, rehabilitační cvičení, sportovní trénink, tréninky 
stolního tenisu, dramatický kroužek.

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. 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.
Realizované investice do provozu a vybavení základní školy i mateřské školy

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 investice byla 1 115 472,- Kč. Zbývající částku 
přislíbil uhradit městys Lázně Toušeň. Tento příslib byl definován na zasedání 
Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň č. 6/2010. Rekonstrukce byla dokončena v lednu 
2012. Stavba byla předána bez závad a nedodělků. Hřiště slouží nejen žákům základní 
školy, ale i sportovním spolkům z Lázní Toušeň a okolí.

O prázdninách školního roku 2011/2012 byla ze sklípku v suterénu vytvořena útulná 
šatna. 

Samozřejmostí zůstává pravidelné malování školy a školky.



Díky iniciativě rodičů byly zakoupeny dárky (hračky) pro předškoláky v celkové hodnotě 
cca 14.000,-Kč

Největšími investicemi zůstávají položky za energie, vodné stočné a vytápění obou budov. 
Nejefektivnější cestou k dalším úsporám se jeví možnost realizace rekonstrukce oken 
budovy základní školy.

Část VI.
Plánované investice do provozu a vybavení základní školy i mateřské školy

V letošním roce ředitelství rozpracovalo a dokončilo žádost o finanční podporu v rámci 
projektu Peníze školám. Díky těmto penězům byla dovybavena lavicemi a židlemi nová 
učebna pro první třídu, obnoveny počítače v učebně výpočetní techniky a všechny třídy 
budou vybaveny interaktivními tabulemi.

Stále trvá potřeba rekonstrukce dřevěného obložení tělocvičny.

Ložnice mateřské školy bude vybavena novými lehátky.

Na konci školního roku, kdy na pozici starosty městyse Lázně Toušeň došlo k výměně 
(byla odvolána MVDr. Jitka Myslivečková a na její místo byl zvolen Ing. Luboš 
Valehrach), bylo zahájeno jednání o možnosti přestavby stávající budovy mateřské školy. 
Tato rekonstrukce by znamenala navýšení kapacity na cca 50 dětí. Původní variantou 
bývalého vedení městyse Lázně Toušeň bylo vybudovat tzv. „kontejnerovou školku“ se 
stejnou kapacitou (50 dětí) a životností cca 35 let. „Kontejnerové“ řešení narazilo na odpor 
ředitele i pedagogického sboru ZŠ a MŠ Lázně Toušeň.

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 a Šlajsová).
Provozní zaměstnanci jsou tři (kuchařky Procházková, Lazáková a školnice Ungerová). 

Pro školní rok 2012 – 2013 bylo u zápisu do mateřské školy 33 dětí, zápis proběhl 8.3.2012. 
Do mateřské školy bylo přijato 22 dětí, a tím byla opět naplněna kapacita školy.



Do místní základní školy odešlo 17 dětí.
Odklad školní docházky byl navržen ve dvou případech.
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 hudební výchovy.
Starší děti se účastní kurzu plavání. V červnu odjíždějí na školu v přírodě.
Účastní se i kulturních akcí pořádaných školou a městysem Lázně Toušeň.
Mateřské škole byly předány sponzorské dary z řad rodičů (hračky, výtvarný materiál).
Jsou pořádány pravidelné třídní schůzky. 

Část VIII.
1. Školní družina

Personální obsazení družiny zajišťuje slečna Lucie Přibylová, která byla přijata ke studiu na 
PedF Uk . Studiem získá odbornou kvalifikaci pro práci vychovatelky ve školní družině. 
Pro příští školní rok se nám podařilo navýšit kapacitu družiny ze současných 25 dětí na 50. 
Budeme tedy moci uspokojit rostoucí zájem o umístění dětí ve školní družině. 



2. Asistent pedagoga
Pro následující školní rok zřizuje základní škola osvědčený institut asistent pedagoga pro 
dva žáky. Úvazek činí 0,2 + 0,2. 

Část IX.

1. Ředitel školy

V souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., který zřizovateli umožňuje, ale nepřikazuje, 
vyhlásit konkurz na místo ředitele školy se Rada městyse Lázně Toušeň rozhodla v březnu 
roku 2012 přistoupit na možnost vyhlásit konkurz na místo ředitele školy. Vzhledem k 
tomu, že došlo k veřejnému nesouhlasu s tímto rozhodnutím rady především z řad rodičů, 
pedagogů základní i mateřské školy a také nakonec i z řad zastupitelů městyse Lázně 
Toušeň, starostka městyse Lázně Toušeň potvrdila ve funkci pana Martina Černého na 
dalších šest let.

2. Petice občanů

Na tomto místě uvádíme autentický text petice, kterou podepsalo celkem 206 občanů

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.
My, níže podepsaní občané Městyse Lázně Toušeň a rodiče dětí, prostřednictvím této 
petice žádáme, aby vedení městyse (resp. Rada městyse) odstoupilo od záměru vyhlásit 
Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň s tím, aby na 
místě ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň setrval Mgr. Martin Černý.
Tato PETICE je vyjádřením nespokojenosti nás níže podepsaných občanů s tím, že 
vedení Městyse Lázně Toušeň (Rada městyse) rozhodlo o vyhlášení Konkurzního 
řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň.
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy zákon č. 472/2011 Sb. zřizovateli 
umožňuje, ale není to povinností. (Pozn. podle dostupných informací má sloužit tato 
možnost pro řešení situací, kdy v dané MŠ nebo ZŠ je něco v nepořádku, je nespokojenost 
s výsledky a s prací stávajícího ředitele nebo vedení apod.).
Podle našeho názoru i podle všeobecně známých skutečností, vykonává stávající ředitel 
Mgr. Martin Černý svou práci kvalitně, zodpovědně a s velkým nasazením. Po celou dobu 
svého působení pozvedává, za přispění ostatních spolupracovníků, dobré jméno a reputaci 
školy i školky. Mgr. Černý má kladný vliv na celkové prostředí ZŠ, angažuje se v oblasti 
kulturní a sportovní, podílí se na získávání finančních dotací (např. na vybudování 



venkovního sportovního hřiště v sousedství ZŠ). Také další vybavování učeben novými 
pomůckami a potřebami pro žáky (např. nové PC do školy, interaktivní tabule), je z velké 
části jeho zásluhou. Nemalý podíl má také na postupné rekonstrukci mateřské školky a 
modernizaci jejího vybavení. Dětem se věnuje i nad rámec svých pracovních povinností při 
mimoškolních aktivitách. Je jisté, že vždy je co zlepšovat. Mgr. Černý již v minulosti 
ukázal, že v tomto duchu pracuje. O kvalitách ředitele i jeho spolupracovníků svědčí i stále 
se zvyšující zájem o umístění dětí ve škole i ve školce.
Ke všem změnám, o to více ke změnám zasahujícím do školního prostředí našich dětí, 
je třeba přistupovat velice uvážlivě, bez emocí a s maximální zodpovědností 
rozhodujících orgánů - v tomto případě Rady městyse. Podle našeho názoru k 
vyhlášení Konkurzního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň 
Radou městyse neexistují žádné důvody, naopak je považujeme za nesmyslné a
velice destabilizující až nebezpečné pro další chod MŠ, ZŠ i celého učitelského sboru.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se připojí k naší PETICI a kterým tudíž není 
lhostejná budoucnost toušeňské školy a školky, tzn. našich dětí.
Za petiční výbor:
Bc. Richard Vomastek, Pražská 439, 250 89 Lázně Toušeň
Hana Prokešová, Nehvizdská 1, 250 89 Lázně Toušeň
František Belán, Hlavní 34, 250 89 Lázně Toušeň
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru.

Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového 
archu.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním uvádíme, že podpisový arch se týká petice za odstoupení 
Rady městyse od záměru vyhlásit Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ a 
MŠ Lázně Toušeň s tím, aby na místě ředitele ZŠ a MŠ Lázně Toušeň setrval i nadále 
Mgr. Martin Černý. (Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona).

3. Závěr a zhodnocení

I přes veškeré komplikace, které přinesla avizovaná volba ředitele školy, všichni 
pedagogičtí pracovníci stále naplňovali výchovně vzdělávací cíle a usilovali o to, aby žáci 
v průběhu docházky do školy získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. 
Snažili se též spolupracovat i s vedením Městyse Lázně Toušeň. 
I v tomto školním roce jsme spolupracovali s Pedagogicko psychologickou poradnou 
ve Staré Boleslavi, v Říčanech, Kolíně i v Praze. Tato spolupráce zaručuje včasnou a plně 
kvalifikovanou možnost odstranění, nebo alespoň částečné nápravy obtíží žáků s 
poruchami učení. 

Rád bych poděkoval novému 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 11.10.2012                    Mgr. Martin Černý
ředitel Základní školy a Mateřská školy

Schváleno školskou radou dne:
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