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1. Základní údaje o škole 

 

 
Název školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb  

Zřizovatel: Město Lázně Kynžvart, náměstí Republiky 1 

E-mail:  epodatelna@laznekynzvart.cz 

Právní forma:Příspěvková organizace - od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem, 

od 1.9.2004 byla škola integrována s mateřskou školou. 

Sídlo: Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, PSČ 354 91 

Ředitelka školy: Mgr.Hana Pelikánová 

Statutární zástupkyně: Mgr.Petra Šandová 

Telefony: 354 691 209, 739 572 478 

Mateřská škola:   603 500 042    Školní jídelna:  734 402 162   Školní družina:  778 704 610   

E-mail: zsmslk@seznam.cz 

IČO: 60610981 

Identifikátor právnické osoby: 6000 66 401 

Webové stránky školy:  www.zslk.cz 

Školská rada: byla ustanovena 23.11.2005, má 6 členů, schází se 2krát ročně 

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy – hlavní výbor je složený z třídních důvěrníků 

a pokladníka. 

Škola nemá odborovou organizaci. 

BOZP a PO zajišťuje odborná firma Modul Jockel Sokolov.  

Účetnictví školy zpracovává účetní firma Profit Cheb. 

 

 

Škola sdružuje: 

Základní škola          IZO 102 052 093     kapacita: 250 žáků 

Mateřská škola          IZO 107 541 271     kapacita: 50 dětí 

Školní družina           IZO 115 100 130     kapacita:  50 žáků 

Školní jídelna            IZO 102 552 029     kapacita: neuvádí se 

 

 

Charakteristika školy 

 

Základní škola Lázně Kynžvart je úplná škola. Činnost školy v Lázních Kynžvartu 

byla zahájena 3.9.1945, provoz ve stávající budově byl zahájen 1.9.1976 – v září 2016 

proběhly oslavy 40.výročí otevření školy. 

Výuka ve školním roce 2016/2017 probíhala v devíti ročnících prvního a druhého 

stupně – po 12 letech nebyly slučovány třídy na 1.stupni. Školní rok zahájilo 119 žáků, 

ukončilo 120 žáků (naplněnost školy 48%). Průměrný počet žáků ve třídě byl 13,3. Zřizovatel 

schválil škole udělení výjimky z počtu žáků a podílel se na dofinancování mezd zaměstnanců 

školy. 

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřskou školu 

navštěvovalo 47 dětí, školní družinu 30 žáků, školní jídelnu 102 žáků ZŠ a 47 dětí MŠ. 

Naši školu navštěvovaly především děti z Lázní Kynžvartu, dále ze Staré Vody, Valů, 

Dolního Žandova a Mariánských Lázní. Dojíždělo celkem 15 žáků (13%). 

Činnost školy probíhala ve třech budovách – v hlavní, přístavbě a tělocvičně – 

propojených spojovacími chodbami. V hlavní budově jsou všechny kmenové třídy, dále pak 

laboratoř, učebna PC, cvičná kuchyňka, kabinety a sborovna. Přístavba školy se školní 

mailto:epodatelna@laznekynzvart.cz
http://www.zslk.cz/
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kuchyní a jídelnou slouží především pro potřeby mateřské školy. Nachází se zde rovněž 

školní družina, žákovská knihovna s učebnou Hv a učebna Vv+Pv.  

Škola je obklopena rozsáhlým pozemkem, který má především parkový ráz a je 

náročný na údržbu. 

Vnitřní technický stav budov odpovídá délce užívání. Jako problémový se jeví 

především stav rozvodů vody a odpadů. Stav budov je průběžně sledován a každoročně 

vyhodnocován v rámci prověrky BOZP. Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 

Větší opravy hradí podle možností zřizovatel, drobné opravy si škola hradí průběžně ze svého 

rozpočtu sama. Zřizovatel v uplynulém roce zajistil rekonstrukci podlahy v tělocvičně. 

V rámci svého rozpočtu věnovala škola své finance především na nákup učebnic a 

učebních pomůcek, výukového softwaru, na částečnou obnovu nábytku, obměnu výpočetní 

techniky, rozvod internetu do všech prostor školy. Nakoupili jsme také řadu pomůcek v rámci 

podpůrných opatření. Školní jídelna byla vybavena novou lednicí, dvěma nerezovými stoly a 

drobným nádobím. Vyměnili jsme osvětlení žákovské knihovny. Vymalovali jsme školní 

prostory dle potřeby. 

Učebna PC má 18 stanic pro žáky s připojením na internet. Přístup k internetu byl 

rozšířen do všech prostor školy. K výuce mají učitelé k dispozici již pět interaktivních tabulí.    

Škola využívá ve své činnosti také keramickou pec. 

  Celý areál školy se daří udržovat v chodu tak, aby jeho hlavní uživatelé – žáci a jejich 

učitelé – měli vytvořené pokud možno optimální podmínky pro svou práci. 

   

 

 

2. Školní vzdělávací programy 

 
Ve všech ročnících se vzdělávalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Škola pro život“ po úpravách v platném znění od 1.9.2016.  

 

Těžištěm výchovně vzdělávací oblasti je osobnost dítěte – jeho všestranný rozvoj. Nízké 

stavy žáků ve třídách umožňovaly individuální přístup - více se věnovat žákům prospěchově 

slabším, žákům z málo podnětného rodinného prostředí a dále dětem se specifickými 

poruchami učení. Škola neopomíjela práci s talentovanými žáky. 

Dbalo se na kázeň a bezpečnost žáků. Ve školním roce 2016/17 byly některé třídy spojené 

na předměty především výchovného zaměření. Práce ve spojených hodinách je vždy velmi 

náročná, avšak vede žáky k samostatnosti, toleranci, vzájemné pomoci.  

Pracovali jsme na úpravách ŠVP v souvislosti s platnými změnami k 1.9.2017. 

Zapojili jsme se do testování ČŠI – výběrové zjišťování výsledků žáků 9.ročníku 

v předmětech: matematika ( úspěšnost 34% ), český jazyk ( 56% ), zeměpis ( 57% ). 

 

 

Kontrolní činnost 

 

Pro všechny předměty byly na školní rok 2016/17 vypracovány tematické plány. Jejich 

plnění bylo vedením školy kontrolováno průběžně a při hospitační činnosti. 

 Kontrolní a hospitační činnost byla v uplynulém školním roce zaměřená na tyto 

oblasti: naplňování cílů ŠVP, realizace a účinnost podpůrných opatření, individuální přístup 

k žákům, spojitost výuky s reálným životem, čtenářská gramotnost, vztahy mezi žáky.  

Při kontrolní činnosti bylo zjištěno, že žáci jsou vedeni k utváření klíčových 

kompetencí, jsou plněny osnovy a tematické plány. Je účelně využívána ICT technika.  

Výsledky výchovy a vzdělávání byly sledovány nejen hospitační činností, rozborem 

klasifikace, ale i kontrolou žákovských knížek, písemných a laboratorních prací, sešitů a 

ostatních žákovských projevů. 
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Práce ve spojených hodinách byla velmi náročná, ale pedagogové ji zvládali velmi 

zodpovědně. Žáci nebyli přetěžováni učivem, dbalo se na slušné chování a kázeň, dařilo se 

bojovat proti případným sociálně patologickým jevům (šikana, kyberšikana, záškoláctví), 

žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí se vytvářely podmínky pro jejich optimální 

rozvoj a zapojení do třídních kolektivů, uskutečnila se řada pěkných projektových dnů, byly 

splněny plánované školní akce. Během celého školního roku probíhala dopravní výchova ve 

4.třídě. 

Byla zajišťována BOZP – došlo k 7 drobným školním úrazům a 9 registrovaným 

úrazům. 

  

   

3. Údaje o pracovnících školy 
 

 

Přehled pracovníků školy k 30.6.2017 

 

 Fyzický počet Přepočtený počet 

Učitelé ZŠ 12 10,86 

Vychovatelky ŠD 2 0,75 

Asistent pedagoga 4 2,13 

Učitelky MŠ 4 3,65 

Pracovníci ŠJ  3 2,6 

Provozní zaměstnanci 5 4,2 

 

  

 

Věkové složení pedagogických pracovníků 

 

Věk Do 30 let 31-40 41-55 Nad 55 Prac.důchodci 

Počet 0 4 9 5 2 

 

 

Délka praxe pedagogických pracovníků 

 

Délka praxe Počet 

do 2 let 0 

do 6 let 0 

do 12 let 5 

do 19 let 1 

do 27 let 7 

do 32 let 2 

nad 32 let 5 

 

  

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků se pomalu zlepšuje. Ve školním roce 

2016/17 nově nastoupili 2 pedagogové. Plnou kvalifikovanost splňuje mateřská škola, školní 

družina a asistenti pedagoga.  
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4. Údaje o dalším vzdělávání ped.pracovníků 
 

 

 Vedení školy neustále podporuje účast pedagogů na DVPP. Škola má zpracovaný 

plán DVPP. Zájemci z řad pedagogického sboru mají možnost se zúčastňovat akcí 

pořádaných různými vzdělávacími institucemi. Nejčastěji jsme využívali nabídky NIDV 

Karlovy Vary, KVC Sokolov a nově i MAPu Mariánskolázeňsko, který připravuje semináře 

na základě aktuálních potřeb škol.  

Velkým přínosem pro práci školy byla metodická sdružení 1. a 2. stupně, která se sešla 

několikrát ročně. Hlavním obsahem bylo plnění úkolů z celoročního plánu, prevence 

rizikových jevů, organizace školních akcí a projektů, práce na šablonách, aktuální problémy, 

podpora novým vyučujícím a předávání informací z DVPP. 

Podrobný přehled DVPP je součástí přílohy. 

 

  

 

5. Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení 

 
Zápis do první třídy ZŠ se uskutečnil dne 19. dubna 2017. Celkem bylo zapsáno a 

přijato 17 dětí. Třem dětem byl udělen na žádost zákonných zástupců odklad školní docházky. 

Ve školním roce 2017/2018 nastoupí do 1. ročníku 13 žáků, 1 žákyně bude plnit povinnou 

školní docházku v zahraničí. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 

Vycházející žáci z 9.tř. 9 

Vycházející žáci z  8.tř. 0 

Vycházející žáci ze 7.tř. 0 

Žáci přijatí na 4leté gymnázium 0 

Žáci přijatí na SOŠ 3 

Žáci přijatí na SOU 6 

Žáci přijatí na OU 0 

Nepodal přihlášku 0 

Žáci 5.tř. přijati na  8leté gymnázium 0 

 

                                               

 

Výchova k volbě povolání 

 

Volbě povolání se věnujeme po celou dobu školní docházky a prolíná výukou mnoha 

předmětů i dalšími aktivitami školy (besedy, exkurze, prezentace středních škol, burza škol 

apod.).  Třídní schůzka v září 2016 v 9. třídě byla věnována volbě povolání – zúčastnili se jí 

rodiče i žáci, zástupce ÚP v Chebu a ISŠ v Chebu, OU Planá.  

Žáci 9. ročníku pak v říjnu navštívili ÚP v Chebu, kde měli možnost konzultovat svou 

volbu povolání s odborníky. Taktéž žáci 8. ročníku se vzdělávali na ÚP v oblasti finanční 

gramotnosti a trhu práce.  

Na 2. stupni je zařazen v učebním plánu 8. a 9. ročníku samostatný předmět Svět 

práce. Pro žáky 8. a 9. třídy byly zorganizovány zajímavé exkurze např. do hotelového 
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komplexu Marienbad v Mar. Lázních, Bečovské botanické zahrady, Ekodeponu Černošín a 

Techmánie v Plzni.  Získávali přehled, jaké povolání by v dostupné vzdálenosti svého bydliště 

mohli vykonávat a jakou střední školu nebo učiliště by měli případně zvolit. 

Žáci 8. a 9. třídy se dne 3.11.2016 zúčastnili Prezenční výstavy středních škol 

Karlovarského kraje v Chebu a 17.2.2017 workshopu na ISŠ v Chebu.  

Žáci využívali poradenské služby výchovného poradce, internetu, nástěnky v 9. třídě, 

kde byly aktuálně vyvěšovány nabídky studia v našem regionu i dostupnou literaturu z ÚP 

v Chebu. Při volbě povolání výchovná poradkyně spolupracuje zejména s Úřadem práce 

v Chebu. 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2016/17 jsou součástí přílohy. 

  

 

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

Na konci školního roku 2016/17 jsme měli 22 žáků s individuální integrací a 4 žáky se 

zdravotním znevýhodněním. Na škole pracovali 4 asistenti pedagoga. 

    Náprava vývojových poruch učení ( navštěvovalo ji 8 žáků s IVP ) byla na naší škole 

realizována formou dvou vyučovacích hodin týdně pod vedením 2 paní učitelek s odbornou 

kvalifikací. S žáky se pracovalo podle individuálních plánů, které vznikaly ve spolupráci 

s PPP v Chebu, SPC v M. Lázních a SPC v Plzni, dále výchovného poradce a učitelů 

vyučujících žáka. S těmito plány byli seznámeni zákonní zástupci a všichni vyučující žáka. 

Individuální přístup byl zohledněn i při klasifikaci dle doporučení ŠPZ. Žákům se SVP byly 

také zakoupeny pomůcky doporučené v podpůrných opatřeních ŠPZ. 

 

  

Práce školní družiny 

 

 Ve školním roce 2016/2017 bylo zapsáno 30 žáků 1. - 3. třídy. Provoz byl zajištěn 

ráno od 6:40 do 7:40 hodin, v odpoledních hodinách od 11:40 do 15:00 hodin. Ranní družinu 

průměrně využívalo 9 žáků. 

 Zájmové vzdělávání se ve ŠD uskutečňovalo především pravidelnou vzdělávací a 

zájmovou činností dle ročního tematického plánu, zaměřeného na plnění ŠVP, který vhodně 

doplňuje ŠVP 1. stupně základního vzdělání. Ve ŠD nacházeli žáci po celý školní rok nejen 

odpočinek po vyučování, zázemí při odchodech či návratech ze zájmových kroužků, klid, 

pohodu, ale i nenásilné rozšiřování získaných vědomostí z vyučování. Učili se vzájemnému 

soužití v kolektivu svých vrstevníků, empatii i toleranci k odlišnostem. Neustále byl kladen 

důraz na zásady vhodného a slušného chování a jednání mezi lidmi. 

 V průběhu roku se žáci starali o výzdobu družiny, jídelny a chodby u ŠD. Vyráběli 

dekorace k jednotlivým ročním obdobím, přáníčka a různé dárky k Vánocům, Velikonocům, 

ke Dni učitelů, maminkám, pro budoucí prvňáčky k zápisu do naší ZŠ. Svými dárky také 

nezapomněli o Vánocích na seniory z Domova pro seniory v Lázních Kynžvartu.  

 Ke sportovnímu vyžití žáci využívali školní zahradu, hřiště a malou tělocvičnu v 

družině. Žáci rozvíjeli čtenářskou gramotnost. Navštěvovali městskou i školní knihovnu, kde 

si mohli prohlížet a vypůjčit knihy. Celoročně jsme se věnovali dopravní výchově, hráli si na 

účastníky silničního provozu a poznávali dopravní značky. Velkým zážitkem pro děti bylo 

vystoupení kouzelníka. 
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Žákovský parlament 

 

 Žákovský parlament se ve školním roce 2016/17 sešel čtyřikrát, účastnili se ho 

zástupci 5. – 9. ročníku. Žáci se vyjadřovali především ke vztahům ve třídách, vybavenosti 

školy (pomůcky do hodin, software v počítačové učebně), používání mobilních telefonů 

některými žáky v hodinách. 

 Žáci přišli s návrhem úprav v prostorách školního pozemku. Navrhli opravit chodník 

vedoucí k tělocvičně a dlažbu před ní. Prostor vedoucí od brány ke škole a dále k tělocvičně a 

venkovnímu hřišti by chtěli aktivněji využívat, např. formou naučné stezky či venkovního 

hřiště pro volnočasové aktivity. 

 

Spolupráce ZŠ a MŠ 

   

      Již tradičně se škola podílela na přípravě budoucích prvňáků formou předškoličky 

pořádané jednou měsíčně. Paní učitelky z 1.stupně se při hodinách s předškoláky zaměřovaly 

na rozvoj základních funkcí důležitých pro úspěšné zvládnutí 1. třídy. Děti se učily reagovat 

na pokyny vyučujícího, udržovat pořádek na lavici, osvojovat si pravidla vhodného chování 

ve škole. Seznamovaly se s vyučujícími na 1.stupni. Formou cvičení a her byl rozvíjen 

fonematický sluch, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání.  

 Během roku probíhaly vzájemné návštěvy mezi MŠ a 1.třídou. Uskutečnila se řada 

společných výtvarných a pracovních dílen, do kterých se zapojili i žáci 2.stupně. Děti z MŠ 

jsou zapojeny i do projektu Recyklohraní a Ukliďme Česko. Školáci připravují pro děti MŠ i 

různá kulturní vystoupení a další společné akce – Vynášení Morany, Předávání klíče vědění, 

Maškarní karneval a další.      

 

   

 

7. Inspekční činnost ČŠI 

 
V uplynulém školním roce 2016/17 neproběhla žádná kontrola České školní inspekce.  

  

 

 

8. Školská rada 
  

 Ve školním roce 2016/17 se uskutečnila 2 zasedání školské rady ( v pořadí 24. a 25. 

zasedání ). Školská rada schválila výroční zprávu, byla seznámena s plánem činnosti na školní 

rok 2016/17, s minimálním preventivním programem, s výsledky hospodaření za rok 2016 a 

rozpočtem na rok 2017 (vč. dofinancování mezd zřizovatelem), organizací nového školního 

roku 2017/18, se zapojením školy do projektů, technickým stavem budov, nutnými opravami 

(chodníky). ŠR schválila úpravy ŠVP pro ZV Škola pro život od 1.9.2017, které se týkají 

vzdělávání žáků se SVP a výuky plavání.  

Při bohaté diskusi se projednávaly různé aktuální a organizační záležitosti a připomínky 

členů školské rady. 
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9.Údaje o mimoškolních aktivitách 

a prezentace školy na veřejnosti 
 

 

Účast na soutěžích 

 

Také v uplynulém školním roce 2016/2017 se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží, 

v některých opět dosáhli pěkných úspěchů.  

27.9.2016 výběr žáků 2.-5.třídy získal 1.místo v turnaji v házené. 26.9.2016 se 

uskutečnil v Mariánských Lázních Přespolní běh U medvěda. Naši školu reprezentoval výběr 

žáků z 1. a 2. stupně. Nejlepších výsledků dosáhli: 1.místo F. Eliáš (7.tř.) a Š. Kapusniaková 

(8.tř.). 

Žáci naší školy reprezentovali naši ZŠ také v okrskovém kole ve šplhu na tyči na 4,5 

m, které se konalo dne 11.11.2016 v Mariánských Lázních a dosáhli také velmi pěkných 

výsledků. Titul absolutní šplhny za 1.stupeň získala L. Placková, za 2.stupeň K. Königová 

(8.tř.).  

Další sportovní soutěže se žáci zúčastnili dne 11.4.2017 v M. Lázních nazvané Jarní 

laťka (skok vysoký). I zde dosáhli vynikajících výsledků: 1.místo – K. Königová.  

Dne 8.června 2017 se konala v Dolním Žandově Olympiáda mikroregionu 

Mariánskolázeňka. Naše škola opět obhájila 1. místo v celkovém umístění škol.  

 Významných úspěchů dosáhli žáci naší školy i v nesportovních soutěžích. Např. v 7. 

ročníku soutěže O nejhezčí velikonoční výrobek. Dále se zúčastnili řady výtvarných soutěží 

např. v rámci projektu Obědy pro děti, Muzeum Cheb vyhlásilo výtvarnou soutěž „Ta 

slepička kropenatá“, hnutí Brontosaurus „Máme rádi přírodu“. Stejné téma vyhlásila ČMMJ, 

kde žáci 8.třídy získali krásné 3.místo.V soutěži ČMMJ „Toulky přírodou“ uspěl Tomáš 

Kozár z 9.tř. 

 

Zájmová činnost 

 

Na naší škole pracovalo 5 zájmových kroužků – náboženství, aerobic, hudebně 

dramatický kroužek 1.st.,  pěvecký sbor 2.st. a myslivecký kroužek. V kroužcích bylo 

zapojeno 67 žáků. Hře na hudební nástroj pod hlavičkou ZUŠ Mariánské Lázně se věnovalo 

16 žáků. Sportovního vyžití mají žáci také možnost pod hlavičkou TJ Sokol - oddíl házené a 

kopané navštěvovalo 41 žáků. 

 
 

třída 

počet žáků  

zájm. kroužky ZŠ 

ZUŠ TJ Sokol 

házená,kopaná 

1.tř. 5 1 3 

2.tř. 7 2 7 

3.tř. 10 4 9 

4.tř. 11 2 5 

5.tř. 14 5 6 

6.tř. 1 0 1 

7.tř. 7 2 6 

8.tř. 9 0 4 

9.tř. 0 0 0 

Celkem 67 16 41 

% 53 13 34 
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Kulturní činnost – divadla, exkurze, výlety 

 

V uplynulém školním roce jsme přednostně využívali nabídky Karlovarského kraje, 

který bezplatně zajistil autobusovou dopravu žáků naší školy na kulturní nebo vzdělávací akce 

např. v Karlových Varech, Bečově, Sokolově a  Chebu. Žáci tak mají možnost zúčastnit se 

představení ve velkých městských divadlech, koncertních sálech nebo muzeí.  

Žáci se zúčastnili řady přednášek, exkurzí, výletů, projektů, výchovných pořadů a 

kulturních akcí, které vhodně doplňovaly školní výuku.  

Mezi přednášky můžeme zařadit pořad Síla lidskosti, ve kterém se žáci seznámili se 

životem a inspirativním činem sira Nicholase Wintona. 8. a 9. třída se zúčastnila workshopu 

na ISŠ Cheb zaměřeného na robotiku, 3D tisk a IT technologie používané ve výrobě. Velmi 

poučná byla dějepisná přednáška PdDr. Daniela Švece o osudech československých pilotů 

v britském Královském letectvu za 2. světové války. Zajímavá byla i exkurze do firmy 

EKODEPON se sídlem v Černošíně, kde žáci viděli třídění odpadu a jeho následnou 

ekologickou likvidaci. Žáci 9.třídy navštívili plzeňskou TECHMÁNII. 

Zaujala i prohlídka prostor Západočeského divadla v Chebu, při které se žáci dostali 

do míst, kam běžný divák nemá možnost vstoupit. Navštívili jsme také dvě divadelní 

představení, komediálně laděnou historickou hru Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti a pohádku 

V osm u archy. Z kulturních akcí nezapomeňme zmínit koncert s názvem Ani film se 

neobejde bez hudby, během kterého zazněly slavné melodie ze zahraničních i českých filmů. 

Každoročně na naši školu jezdí pan Zdeněk Pospíšil ze spolku ACET, který žákům 

přednáší o problémech, s nimiž se v době dospívání setkávají, jako jsou například první lásky 

a vztahy, ochrana před pohlavně nakažlivými nemocemi, nebezpečí drog, kouření a alkoholu.  

Úřad práce v Chebu navštívila 8. třída, která zde absolvovala program zaměřený na 

finanční gramotnost. 

Velmi vydařenou akcí byla návštěva botanické zahrady v Bečově, kde si žáci prohlédli 

její areál a zapojili se do vzdělávacího programu Jmenuji se Strom. Pěkný byl i výlet do 

německých měst Hof a Selb, kde jsme navštívili botanickou a zoologickou zahradu a muzeum 

porcelánu. Poslední akcí uplynulého školního roku byl projektový den Cesta za zdravím, 

organizovaný SZŠ a VOŠ Cheb. Letošním tématem byly bezpečné prázdniny a prevence 

civilizačních nemocí. Do projektu se zapojila i Městská policie Cheb, Hasičská záchranná 

služba SŽDC a Hasičský záchranný sbor ČR, BESIP, VZP ČR, TyfloCentrum a další. 

 

Zapojení školy do projektů 

   

 Ve školním roce 2016/17 se naše škola zapojila do různých projektů a grantů. 

 Dlouhodobě je škola zapojena do projektů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“ a 

„Veselé zoubky“.. 

 Dále jsme zapojeni do ekologického projektu „Recyklohraní“, zaměřený na třídění 

odpadů. 

 V uplynulém školním roce pokračoval projekt s Gymnáziem v Mariánských Lázních 

na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, zaměřený na 

výuku zeměpisu, chemie a biologie. Do projektu byli zapojeni žáci 9. ročníku a netradiční 

výuku na střední škole zakončili návštěvou plzeňské Techmánie.  

 V rámci prevence jsme se zapojili do projektu „Kraje pro bezpečný internet“. 

Pokračovali jsme v projektu „Obědy pro děti“ a zajistili tak stravování pro 3 děti. 

Mezi tradiční školní projekty patří Branný den, Ekologický den a Vánoční a 

Velikonoční dílna zaměřená na rukodělné a keramické výrobky. Další projektový den byl 

zaměřen na Zdravý životní styl. 
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Během školního roku se uskutečnila řada třídních projektů – Moje oblíbená kniha 

(2.tř., 5.tř.), Ajax – bezpečnost a prevence (3.tř.), Knihtisk (4.tř., 5.tř.), Chráněné rostliny 

CHKO (7.tř., 8.tř.), Příběhy bezpráví (8.tř., 9.tř.) a další. 

Uspěli jsme s žádostí o dotaci na přeshraniční spolupráci z fondu Euregia Egrensis a 

během roku se uskutečnily 4 poznávací výlety našich žáků s kamarády z německého Mantelu, 

jejichž náklady převýšily částku 80 tis. Kč. 

Zřizovatel zrekonstruoval podlahu v tělocvičně za více než 800 tis. Kč. 

Aktivně jsme se zapojili do projektu Místního akčního plánu „Rozvoj vzdělávání na 

Mariánskolázeňsku.“ Naše škola má zastoupení ve všech čtyřech pracovních skupinách – 

předškolní vzdělávání, čtenářská a matematická gramotnost, inkluzivní vzdělávání a volitelná 

témata. Řada učitelů se aktivně účastnila především vzdělávacích akcí. V rámci spolupráce 

s MAPem připravujeme projekt na rekonstrukci prostor s přírodovědným zaměřením. 

Od února 2017 realizuje škola dvouletý projekt tzv. „Šablony pro MŠ a ZŠ“ ve výši 

760 392 Kč. Ve 2.pololetí jsme splnily výstupy pro doučování (4x), čtenářský klub (1x), 

spolupráce s rodiči (1x), tandemová výuka (1x), vzájemné návštěvy v MŠ (1x) a DVPP.  

 

 

  

Spolupráce s partnerskou školou v Mantelu 

 
 

 I v uplynulém školním roce 2016/17 naše spolupráce pokračovala na velmi dobré 

úrovni. V září 2016 přijala paní ředitelka z Mantelu spolu s panem starostou pozvání na 

oslavu 40 let od založení naší školy. 

Díky projektu Pojeďme společně II se uskutečnily během roku 4 výlety, dva 

do Německa a dva v České republice. Naši žáci z 3. a 4. třídy navštívili se svými německými 

kamarády Bečov nad Teplou, Parkstein, Vilseck a Františkovy Lázně.  

Kromě těchto akcí jsme se ještě v Mantelu zúčastnili turnaje Člověče, nezlob se. Zde 

čekaly na vítěze hodnotné ceny.  

Výsledky naší spolupráce jsme prezentovali na setkání partnerských škol v květnu 

2017 v Chebu. Semináře se účastnili i zástupci bavorského ministerstva školství a organizací 

starajících se o česko-německou spolupráci 

  

  

    

Další aktivity školy 

 

  

V uplynulém školním roce jsme se opět snažili otevřít školu rodičům a dětem umožnit 

poznávat běžný život.  Uskutečnil se den otevřených dveří pro rodiče 1. stupně a v 1. třídě 

slabikářová slavnost pro rodiče. Je vypracován systém třídních schůzek a konzultačních dnů, 

na které mohou přijít rodiče i se svými dětmi. 

V říjnu 2016 se děti užily školní Halloween. 

Předvánoční období začalo vystoupením našich žáků u vánočního stromu na náměstí, 

pokračovalo Mikulášskou nadílkou, vystoupením pro seniory a na kolonádě v Mariánských 

Lázních, vánoční dílnou, vypouštěním balónků s přáním Ježíškovi, vánočním turnajem ve 

florbalu, vánočními besídkami a vyvrcholilo 9. Vánočním koncertem tří generací, do kterého 

se zapojili děti z MŠ a ZŠ, jejich vyučující, rodiče a přátelé školy. Koncert měl velký ohlas u 

veřejnosti.  

V únoru 2017 rodiče zorganizovali celoškolní maškarní karneval. V březnu se 

uskutečnila akce Vynášení Moreny a Velikonoční dílna. V dubnu jsme se zapojili do 

Velikonoční soutěže Mikroregionu Mariánskolázeňsko. 22. června se pro rodiče a veřejnost 

konala „Letní školní akademie“. 
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Dařilo se nám plnit minimální preventivní program (viz příloha). Uskutečnila se řada 

preventivních programů a individuální pohovory se žáky třídních učitelů od 1. do 9. třídy.   

Environmentální výchova se realizovala nejen ve výuce a projektech ( Recyklohraní ), 

ale i v řadě dalších akcí ( výroba krmítek pro ptáky ) a přednášek. Pravidelně spolupracujeme 

s CHKO Slavkovský les – využíváme jejich výukové programy. Škola zajišťuje pitný režim 

pro žáky i zaměstnance, důsledně třídí odpad, šetří vodou a elektřinou. Pečujeme o zeleň 

v areálu školy, zapojili jsme se do akce „Ukliďme svět“. 

Pravidelně spolupracujeme s městskou knihovnou, kterou žáci navštěvovali v rámci 

výuky. Týden dětských knih v říjnu byl zaměřen na zvýšení zájmu o knihy a čtení vůbec. 

V závěru školního roku byli prvňáčci na městském úřadu ve spolupráci s knihovnou pasováni 

na čtenáře. 

Škola neopomíjela rozvoj tělesné zdatnosti žáků.  Řadu let již využíváme možnost 

navštěvovat lázeňský bazén. Výuka plavání proběhla ve  2. a 3. třídě. Lyžařský výcvik na 

2.stupni se z důvodu malého zájmu neuskutečnil. V zimě a na jaře proběhl na naší škole 

projekt „Se školou na golf“ organizovaný Českou golfovou federací. V červnu se uskutečnil 

11.ročník Olympiády mikroregionu Mariánskolázeňsko v Dolním Žandově, kde naše škola 

obhájila opět 1.místo. Velmi aktivně jsme se zapojili do Lázeňské školní ligy v miniházené. 

 Vítání prvňáčků a loučení s vycházejícími žáky má ve spolupráci s městským úřadem 

slavnostní ráz a účastní se ho i rodiče. 

Škola se na veřejnosti prezentuje informacemi ve vývěsce u obchodního střediska, 

která je průběžně aktualizována, dále články a fotografiemi v místních Kynžvartských listech 

a v regionálním tisku Chebský deník. Informace poskytují rovněž webové stránky školy. 

Výše uvedené akce mají významnější charakter a zdaleka nezahrnují všechny aktivity 

naší školy. 

 

 

  

8. Hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 jsou součástí přílohy. 

 

 

 

 

Přílohy: Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2016/17 

              Hodnocení Minimálního preventivního programu za rok 2016/17 

    Přehled DVPP – šk.rok 2016/17              

              Základní údaje o hospodaření za rok 2016 

  

 

 

          

Lázně Kynžvart, září 2017                                               Zpracovala:   Mgr.Hana Pelikánová 
                                                                                                                         ředitelka školy 

 

 

Projednáno pedagogickou radou dne 4.9.2017. 

Projednáno a schváleno školskou radou dne  


