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I .  Charakter i s t ika školy  

Název:   Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně 

   Kynžvart, příspěvková organizace 

  

Sídlo:   Lázeňská 153, 35491 Lázně Kynžvart 

Právní forma:   příspěvková organizace od 1. 9. 2000 

Identifikace školy:  600022790 

IČ:    70846553 

Kontakt na školu: 354672126, 734184611 

   zsdll.l.kynzvart@seznam.cz  

   www.zsmslecebnalk.cz  

Ředitelka školy:  Mgr. Dana Vondrášková 

Určená zástupkyně:  Mgr. Jitka Zeidlerová (zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti) 

Budova školy:  3 třídy ZŠ - 1. a 2. stupeň ZŠ 

Odloučená pracoviště: 2 třídy ZŠ – 1. a 2. stupeň ZŠ, léčebný dům Záboj 

    1 třída MŠ, léčebný dům Záboj 

      

Kapacita:  Základní škola 164 žáků 

Mateřská škola   30 dětí 

Zřizovatel:  Karlovarský kraj 

   Právní forma: kraj, IČ 70838992 

   Závodní 353/88, 36021 Karlovy Vary 

Školská rada:  zřízena na základě usnesení RK č. 430/06/05 ze dne 9. 6. 2006 

s účinností od 1. 9. 2006 

Provoz školy:  Základní škola – koncepce školy vychází z obecně platného cíle 

výchovy a vzdělávání a jako prvořadý cíl si klade zajistit návaznost 

vzdělávání a úzkou spolupráci s kmenovými školami a rodiči žáků; 

   Mateřská škola – snahou naší MŠ je rozvíjet samostatné, zdravě  

   sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a zajistit jim bezpečné a 

   podnětné prostředí, podporovat rozvoj dětí podle jejich možností,  

   potřeb a zájmů; 

mailto:zsdll.l.kynzvart@seznam.cz
http://www.zsmslecebnalk.cz/
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Lázeňské zařízení 

Přírodní léčebné lázně v Lázních Kynžvartu jsou určeny pro děti od 1,5 roku do ukončení 

základní docházky, dorostu, ale i dospělým pacientům. Léčí se zde: 

 Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí 

 Nemoci kožní 

 Nemoci močového ústrojí a ledvin 

 Obezitu a vybrané nemoci trávicího ústrojí 

 Vybrané nemoci pohybového ústrojí 

 

V roce 2010 byla naše lokalita uznána rozhodnutím MZ ČR, že zdejší klimatické 

podmínky mohou sloužit jako přírodní léčebný zdroj. Klienti léčebny tedy využívají 

našich jedinečných klimatických podmínek a minerálních vod. Léčebné lázně Lázně 

Kynžvart poskytují různé kombinace balneologických procedur, rehabilitací, 

vodoléčbu, saunování, bazénovou rehabilitaci a jiné moderní léčebné metody. Naši 

pedagogové velmi úzce komunikují se zdravotníky všech léčebných domů. Ze všech 

léčebných domů (Orlík, Šárka, Libuše, Záboj, Výsluní, Trianon) zdejšího resortu, 

přijímáme žáky do naší školy. Děti jsou zde bez doprovodu rodičů a to nejčastěji na 

LD Orlík nebo s doprovodem rodičů z ostatních LD. Délka pobytu dětí v léčení je 

zpravidla 28 dní. 
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Základní škola 

Základní kola poskytuje žákům umístěným v léčebných lázních výchovu a vzdělávání 

v rozsahu základní školy, základní školy speciální a víceletých gymnázií. Vzdělávání žáků 

probíhá téměř výhradně individuálně. Učitelé vycházejí z učebních plánů kmenových škol. Při 

výuce je nutné vycházet a navázat na práci jednotlivých kmenových škol z celé České 

republiky, a pokud to lze, respektovat ŠVP ZV kmenových škol. 

Téměř denně se mění počty dětí a žáků, v závislosti na aktuálním počtu léčených dětských 

lázeňských pacientů. V letošním školním roce bylo v naší škole zapsáno 421 žáků, což je o 14 

více než v roce předchozím. 

Základním cílem školy je kontinuita školní práce nemocných žáků s vyučováním na jejich 

kmenové škole. Škola pomáhá dětem překlenout adaptační problémy ve zdravotnickém 

zařízení. Škola bere na zřetel různost onemocnění u jednotlivých pacientů, jejich odlišné 

zařazování do léčebného procesu.  

Školní matrika ZŠ je vedena také v listinné podobě. Každý žák má svoji složku, kde je jeho 

osobní list se základními údaji, zpráva z kmenové školy a souhlas zákonného zástupce se 

zařazením jeho dítěte do školy při zdravotnickém zařízení. V ZŠ jsou vzděláváni především 

žáci základních škol, žáci základních škol praktických a žáci ze základních škol speciálních 

jsou mezi ně integrováni. Škola maximálně zohledňuje vzdělávací potřeby a možnosti dětí i 

žáků, zajišťuje především individuální výuku, a tím eliminuje případná rizika neúspěšnosti u 

některých z nich. Pravidla pro vzdělávání dětí i žáků jsou součástí koncepce školy a jsou 

zpracovaná ve školních vzdělávacích programech. Škola ve své práci využívá informace o 

opětovném zařazení dítěte či žáka po ukončení léčebného pobytu do kolektivu v kmenové 

škole. Funkce výchovného poradce není vzhledem k charakteru pracoviště ustanovena, 

problematiku související s výchovným poradenstvím, především pomoc při vzdělávacích 

problémech, řeší třídní učitelé. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků zabezpečuje školní řád, osnova poučení žáků a 

tiskopis, do kterého se zaznamenává datum poučení každého žáka v den jeho nástupu do 

školy. Poučení o bezpečném chování provádí třídní učitel a tiskopis se zápisem je součástí 

třídní knihy. Bezpečné prostředí, ochrana zdraví žáků v průběhu vzdělávacího procesu a 

pravidla bezpečného chování žáků jsou zakotvena právě ve školním řádu. Jeho nedílnou 

součástí jsou i zásady ochrany před sociálně patologickými jevy. 

Prioritou je úzká spolupráce se zdravotníky hlavně vrchními sestrami jednotlivých léčebných 

domů, lékaři, ale také s rodiči. 
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Minimální preventivní program (dále MPP) připravuje ředitelka školy. Průběžně jej doplňuje 

a vyhodnocuje spolu s ostatními pedagogy. Dílčí hodnocení probíhá ihned po ukončení každé 

akce na základě zpětné vazby. Prevence sociálně patologických jevů je zajištěna nejčastěji 

formou neformálních diskusí učitelky pověřené koordinací preventivních aktivit se žáky. 

Diskuse probíhají v průběhu přestávek a učitelka reaguje na zájem žáků o konkrétní témata, v 

případě potřeby jim věnuje i část výuky. Vychází maximálně vstříc zájmu žáků, snaží se jim 

poradit s problémy, které se jich týkají v kmenové škole. Na chodbě školy je umístěna 

nástěnka s informacemi o prevenci sociálně patologických jevů a materiály o různých rizicích. 

Hlavním a nejčastěji diskutovaným tématem bývá šikana, s níž se mnozí žáci setkávají ve 

svých kmenových školách. Ve zdejší škole se díky neustálému kontaktu učitelů a žáků tento 

jev nevyskytuje. Pokud se objeví pouhý náznak, je okamžitě řešen. V tomto ohledu velmi 

pozitivně hodnotíme výbornou spolupráci se zdravotním personálem léčebny. Ve 

specifických podmínkách školy nelze předem plánovat besedy a jakékoli akce, které by mohly 

být součástí MPP. 

V našem typu školy je nutné, aby zde vyučovali kvalifikovaní a zkušení pedagogové a to 

hlavně na matematiku, chemii, český jazyk, anglický jazyk a kvalifikovaní učitelé pro 1. 

stupeň ZŠ a zároveň, pokud je to možné, i se speciální pedagogickou kvalifikací. Pedagogové, 

kteří jsou schopni zvládnout rychlou orientaci v učebnicích různých nakladatelství. Ve 

výchovné oblasti zjišťujeme, že děti odjíždějí domů v psychické pohodě a spokojené. Jsou 

vždy obohaceny o nové kamarádské vztahy a různé zážitky. Často se celé skupinky dětí 

domlouvají na společném opakovaném pobytu. Děti umí nebo se nově naučily pomáhat 

tělesně i mentálně postiženým kamarádům. Pojem inkluze pro nás není již roky ničím 

výjimečným. Vyučujeme zde žáky s různými speciálními potřebami, vyučujeme je 

individuálně dle požadavků kmenové školy a snažíme se, aby žák pracoval, tak, jak je zvyklý 

ve své kmenové škole. Pro pedagogy je to práce velmi náročná, ale ve zprávách z kmenových 

škol nacházíme velmi často poděkování a uznání od kolegů pedagogů a hlavní motivací pro 

nás je, aby se prospěch žáka za dobu pobytu nezměnil. 

V srpnu roku 2016 proběhlo přestěhování dvou tříd základní školy do přízemí, kde sídlí třída 

mateřské školy. Velkou výhodou je, že již neprocházíme přes jednotlivá zdravotnická 

oddělení, další výhodou je, že je v těchto třídách téměř bezbariérový přístup a děti a žáci 

s menším tělesným postižením mohou v navštěvovat tyto třídy bez větších obtíží. Výuka zde 

začala 1.9.2016. 
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V současné době, tj. srpen 2019 je situace taková, že LD Záboj bude koncem října 2019 

uzavřen a připraven k rekonstrukci. Třídy základní školy a mateřské školy se odsud musí 

vystěhovat. S návratem do těchto prostor se po rekonstrukci již nepočítá. Prozatím budeme 

mít 2 třídy ZŠ na LD Výsluní a MŠ se dočasně přestěhuje nejspíše do prostor budovy ZŠ 

Druhá možnost, kterou nám vedení LL nabízí, je prostor učebny kulturního domu Léčebných 

lázní Lázně Kynžvart. Ovšem při společných schůzkám a debatách se ukazuje, že tento 

prostor je velmi vytížen a pro MŠ je nevhodný i po hygienické stránce. 

Mateřská škola 

Mateřská škola je umístěna v budově léčebného domu „Záboj“. Kapacita třídy školy je 

14 dětí a navštěvují ji převážně děti s předškolní docházkou, ale i děti mladší. 

MŠ „Sovička“ vycházela ze ŠVP s názvem „Společně objevujeme svět“. Tento vzdělávací 

program byl aktualizací předchozího ŠVP. ŠVP byl zpracován v souladu s RVP PV. Učitelka 

si vyhodnocuje jednotlivé integrované bloky a provádí evaluační činnost. Mateřskou školu 

navštěvují přednostně děti bez doprovodu, ale o školku je velký zájem i pro děti, které 

přijíždějí s doprovodem (tj. s rodiči, zákonnými zástupci). 

Naší snahou je zpříjemnit dětem pobyt v léčebných lázních. Chceme, aby se zde cítily 

bezpečně a uvolněně. Učitelka se snaží o empatický přístup a respektuje individuální potřeby 

dětí. Podporujeme dětská přátelství, a hlavně dětem bez doprovodu pomáháme zvládnout 

pobyt bez rodičů se všemi jeho aspekty. 

Příjímání dětí se realizuje přímo ve třídách MŠ. Učitelka využívá osobního kontaktu s 

rodičem dítěte a zjišťuje individuální zvláštnosti a potřeby dětí, upřesňuje údaje v Evidenčním 

listu dítěte a získává případný kontakt na kmenové MŠ. Škola spolupracuje s většinou těchto 

škol. 

V MŠ podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád. Děti do 

prostor tříd přivádějí a odvádějí zdravotníci, rodiče nebo prarodiče kdykoliv v průběhu dne 

podle léčebného režimu jednotlivých dětí. Učitelka je za děti zodpovědná pouze v době přímé 

pedagogické činnosti. Dětem jsou předávány informace vedoucí k prevenci úrazů. Kniha 

úrazů je řádně vedena. V tomto roce nebyl evidován žádný úraz.  

Děti mohou v MŠ získat nové poznatky v návaznosti na Školní vzdělávací program 

„Společně objevujeme svět“, který je vytvořen s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti 

dětí předškolního věku. Do třídy nakupujeme průběžně nové hračky a didaktické hry. 

Vytvářet u dětí zdravé životní postoje a návyky, podporovat jejich psychickou 

odolnost, rozvíjet intelekt, jazyk, řeč a poznávací procesy. Posilovat prosociální chování ve 
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vztahu k ostatním lidem, osvojovat si dovednosti a poznatky související s podporou zdraví a 

bezpečí. Vytvářet základy aktivních postojů k životu, ke světu a kultuře.  

 Naše MŠ uznává hru jako hlavní činnost dítěte, neboť svým významem je pro děti 

nezastupitelná a měla by být základní náplní doby, kterou dítě ve zdejší mateřské škole tráví. 

Hra je pro dítě zdrojem poznání a pro pedagoga přirozeným nástrojem rozvoje 

předškolního dítěte. Je pro dítě dorozumívacím prostředkem, je pro něj příjemná a uspokojuje 

jeho základní psychické potřeby, je pro ně přirozeně zvládnutelná, a podporuje psychickou 

rovnováhu, přináší klid a vyrovnanost, zpřesňuje vědomosti, rozvíjí dovednosti, obohacuje 

komunikaci a sociální vazby.  

Pobyt v naší mateřské škole je psychickou podporou pro dítě a celkově tak výrazně 

podporuje a doplňuje komplexnost léčby. 

 

Informace pro rodiče 

 předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Společně objevujeme 

svět“; 

 velké množství hraček, didaktických her a dalších pomůcek pro vaše předškoláky;  

 možnost práce s tablety, dotykovou obrazovkou; 

 individuální péči při rozvoji pohybových dovedností – jemné motoriky, 

grafomotoriky, pracovních a výtvarných dovedností; 

 rozvoj komunikačních dovedností;  

 při příjezdu do lázní vám staniční sestra léčebného domu sdělí, kdy bude probíhat 

zápis do třídy MŠ; 

 do MŠ jsou přijímány děti předškolního věku se souhlasem zákonných zástupců, proto 

je při zápisu nutné vyplnit Evidenční list dítěte MŠ;  

 chod MŠ je plně přizpůsoben léčebnému režimu dětí; 

 

Evaluace za školní rok 2018/2019 

Cílem MŠ při léčebně je co nejvíce zpříjemnit léčebný pobyt dětem, pomoci jim zvládnout 

obtížnou situaci, a tím přispět k úspěšnému průběhu léčení. Vzdělávací program je 

přizpůsoben léčebnému režimu dětí. Zpravidla se nejedná o dlouhodobé vzdělávání. Téměř 

každý den některé děti pobyt v MŠ končí a nové děti nastupují. Složení ve třídě je velice 

proměnlivé v průběhu dne, děti do třídy průběžně přicházejí a odcházejí podle harmonogramu 
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léčebných procedur. Program neabsolvují celý, ale jen jeho určitou část, spektrum aktivit je 

omezeno fyzickým a psychickým stavem dětí. Ty jsou často v situaci, která je pro ně velice 

náročná a zatěžující, ocitají se v neznámém prostředí a nejsou v psychické a fyzické pohodě. 

Jejich vzdělávací potřeby jsou velmi specifické. Vzdělávání probíhá ve všech vzdělávacích 

oblastech v průběhu celého dne, vyvážený je poměr činností spontánních a řízených. Děti jsou 

podněcovány k vlastní aktivitě, mají možnost pracovat svým tempem. Jsou vytvářeny 

podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, ale vzhledem k tomu, že je 

vzdělávání přerušováno léčebnými procedurami dětí, probíhá většina činností individuální 

formou (rozvoj výtvarných a pracovních činností, rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky, 

ale i komunikativních dovedností).  

Cíle naší MŠ jsou: 

 snaha o vytváření podnětného prostředí 

 uspokojování individuálních potřeb dětí, vytváření zdravých životních postojů a 

návyků 

 podpora psychické odolnosti dětí 

 rozvoj psychických procesů 

 posilování prosociálního chování dětí k ostatním lidem 

 osvojování poznatků a dovedností k ochraně zdraví 

 vytváření aktivních postojů k životu, světu i kultuře. 

Mateřskou školu navštěvovaly děti s doprovodem i bez doprovodu zákonného zástupce po 

dobu léčebného pobytu. 

Ve škole se vzdělávaly děti ve věku od 3 do 6 (7) let (odklad školní docházky)se zdravotním i 

sociálním znevýhodněním a také děti se zdravotním postižením. 

Režim dne v MŠ se měnil s ohledem na aktuální počet dětských pacientů a organizaci 

léčebných procedur v léčebných lázních. Řízené činnosti byly prováděny formou skupinové, 

individuální nebo frontální práce. 

V průběhu dne v MŠ docházelo velmi často k organizačním změnám ze strany zdravotníků. 

Náročnost plánování provozu MŠ byla dále ztížena nově zavedeným časováním procedur 

dětí. 

Mateřská škola bude znovu od 1.9.2019 zapojena do výzvy ,,Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování II – Šablony pro MŠ a ZŠ".  

Ve školním roce 2018/19 se učitelka mateřské školy zúčastnila několika vzdělávacích akcí. 
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Ve třídě se s dětmi pracovalo individuálně, skupinově i frontálně. Vždy s ohledem na aktuální 

věkové složení třídy i individuální dovednosti a schopnosti dětí. U dětí byla podporována 

samostatnost, zdravé sebevědomí, empatie a přátelské vztahy mezi dětmi.  

Některé děti v posledním ročníku MŠ /před nástupem do ZŠ/ neměly zvládnuty základní 

hygienické návyky, které v MŠ probíhají (stolování, mytí rukou mýdlem, používání 

papírových ručníků, hygiena na WC) běžnou samoobsluhu (svlékání, oblékání, obouvání, 

ukládání svých osobních věcí, používání zipů, knoflíků, zavazování tkaniček atd.) a pracovní 

úkony (úklid hraček, úklid svého pracovního místa atd.). Důvodem byla malá spolupráce 

rodičů s učitelkou a krátkodobý pobyt v MŠ. Oblast jemné motoriky děti rozvíjely při různých 

pracovních, výtvarných a grafomotorických činnostech.  

V podoblasti „sebepojetí, city, vůle“ měly některé děti v posledním roce předškolního 

vzdělávání /před nástupem do ZŠ/ problém s odloučením od rodičů. Důvodem je nejspíše 

častá nemocnost dětí. Děti tedy do své kmenové MŠ docházely minimálně a nebyly zvyklé na 

režim v MŠ a delší odloučení od rodičů. Většina starších dětí si dokázala sama zorganizovat 

hru, domluvit se, podřídit se a zaujmout při spontánních hrách určitou roli.  

Velký problém stále vidíme v základech společenského chování dětí. Děti nemají zafixováno 

poprosit, poděkovat, udržovat při konverzaci oční kontakt, zdravit při příchodu a odchodu z 

MŠ. Při setkání s učitelkou mimo školu často pouze pokřikovaly, ale nepozdravily. 

Nevhodným příkladem jim v tomto jsou rodiče, kteří často nezdravili ani při předávání dítěte 

učitelce MŠ. Většina dětí ale dobře zvládla začlenit se do kolektivu třídy a adaptovat se na 

život v mateřské škole. 
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II .  Vzdě lávac í  program školy   

Základní škola poskytuje základní všeobecné vzdělání všem žákům.  

Máme zpracovaný ŠVP ZV „Cesta za zdravím“. Tento ŠVP jsme v červnu 2018 aktualizovali 

dle RVP.  

Začátek školního roku – začal jako každý školní rok turnusem žáků bez doprovodu rodičů na 

LD Orlík. Poslední turnus žáků bez doprovodu rodičů končil začátkem prosince 2018. Do 

uzavření LL LK byli vyučováni žáci pouze s doprovodem rodičů z ostatních léčebných domů. 

Pedagogové – celý školní rok pro žáky zajišťovali Čtenářský klub, Klub deskových her a také 

doučování. Navazovalo se tak na další období plnění šablon. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se opět rozjelo ve velké míře. Vysoká účast 

kolegyň na vzdělávacích akcích je opět hlavně plnění povinných seminářů ke splnění 

podmínek šablon a v další části v zájmu o zajímavé akce pořádané skupinou 

Mariánskolázeňsko. Tyto akce máme téměř v místě bydliště a dojíždějí za námi zajímaví 

lektoři. 

Během školního roku pracujeme převážně dle ŠVP kmenových škol každého jednotlivého 

žáka. Právě rozdílnost vzdělávacích plánů škol vzbuzuje většinou hlavně v rodičích obavy, že 

pobytem v lázních a ve škole při Léčebných lázních Lázně Kynžvart ztratí návaznost na 

výuku jejich kmenové školy. Ale tyto obavy jsou obvykle zbytečné. Plníme společně 

s každým žákem tzv. individuální plány, které jsou jeho třídním učitelem vypsány na dobu 

pobytu, a tím nejenom plníme požadavek vzdělávání, ale zároveň tak předcházíme citovému 

strádání zdravotně znevýhodněných žáků, kteří obtížněji nesou změny prostředí. 

 

III .  Personální  zabezpe čení  č innost i  školy  

Počet zaměstnanců ve školním roce 2018/2019: 

Základní škola: 4 učitelé  3 kvalifikovaní se speciální pedagogikou 

    1 SPgŠ se speciální pedagogikou v rámci celoživotního  

       vzdělávání 

Mateřská škola: 1 učitelka Univerzita Karlova Pedagogická fakulta - Učitelství pro 

mateřské školy 

Průměrný věk učitelů je 57 let. 
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THP pracovníci školy mají tyto úvazky: 

Mzdový účetní – úvazek 0,1 

Ekonomka školy – úvazek 0,4 

Škola nemá zástupce ředitele, pouze určeného pedagoga s kompetencemi, který zastupuje 

ředitelku školy v době její nepřítomnosti. 

 

IV.  Údaje  o  zařazování  žáků a  dět í  

Dětský pacient lázeňské léčebny se stává žákem naší základní školy v den příjezdu, kdy je 

také zapsán do evidence školy, vyplněním tzv. Evidenčního listu. Zařazení do evidence 

předchází souhlas ošetřujícího lékaře. Souhlas rodiče nebo zákonného zástupce žáka, že jeho 

dítě bude navštěvovat naši školu je na Evidenčním listu, zároveň rodiče či zákonní zástupci 

podepisují „informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů“ ve smyslu Nařízení 

evropského parlamentu a Rady 2016/679 GDPR a Směrnice evropského parlamentu 2016/680 

a směrnice školy ohledně zpracování osobních údajů. Stejný postup je i při zařazování dětí do 

evidence mateřské školy. Žáci jsou zařazováni do tříd podle věku, mentálního postižení a 

podle toho, jakou školu a kterou třídu navštěvují ve svém bydlišti. Nastupují do školy 

průběžně každý den a všem tvoříme individuální rozvrh. Při výuce se přizpůsobujeme 

vzdělávacímu programu školy. Vyučování probíhá v blocích, kdy jsou žáci zařazováni do 

vyučování podle jeho potřeb na 1, 2 až 4 hodiny denně. Mimo vyučování žáci absolvují 

léčebný režim, který je pro ně často náročný a unavující. 

Do školy při zdravotnickém zařízení jsou děti a žáci zařazováni na dobu určitou a pobyt 

konkrétních žáků je zde pouze dočasný. Škola plně respektuje léčebný režim dětí a žáků 

během pobytu. Učitel vede osobní dokumentaci žáka tzv. portfolio, kam patří dotazník 

vyplněný kmenovou školou s individuálním vzdělávacím plánem na dobu pobytu, 

informovaný souhlas rodičů o zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení a zpětná 

zpráva, kterou zasíláme po skončení pobytu kmenové škole. Pracujeme se žáky z různých 

vzdělávacích zařízení, je proto pro nás velmi důležité znát zdravotní stav konkrétních 

léčených žáků, ale i učební programy. Velmi úzce spolupracujeme se zdravotníky našeho 

léčebného zařízení. Děti předškolního věku a i školního věku se sice dostávají do neznámé 

situace (odloučení od rodiny, jiná škola, jiný způsob vyučování), ale přesto nechtějí být samy 

pouze na léčebném zařízení. Škola má v léčebném režimu nezastupitelný význam a posiluje 

psychický i zdravotní stav dětí, především tím, že děti po návratu do svých kmenových škol 

nemají propastné mezery ve vzdělávání, způsobené léčebným pobytem. Pedagogové se snaží 
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svou činností, často individuální děti zaujmout, správně zaměstnat a předat jim potřebné 

znalosti, poznatky.  

Obvyklá se stala spolupráce s kmenovými školami a to jak v elektronické písemné formě, tak 

i v rychlejší telefonické. S učiteli kmenových škol je probírána individualita každého žáka a i 

konzultováno probírané učivo. Tím není narušena průběžná kontinuita vzdělávání a učivo 

navazuje na předcházející práci kmenové školy bez zbytečných prodlev. V nemalé míře 

využíváme speciální formy a metody práce a i moderní technologie. O tom, že se žáci po 

návratu do kmenových škol zapojují do výuky bez problémů, mají učivo zvládnuto, svědčí 

zpětné informace od učitelů kmenových škol. 

Studenti středních škol mají možnost konzultací všeobecných předmětů. 

 

V. Údaje  o  výs ledcích  vzdě lávání  dět í  a  žáků  

Žáci jsou vyučováni podle požadavku svých kmenových škol, s přihlédnutím 

k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Charakteru školy jsou podřízeny jak metody a postupy 

vzdělávací práce, tak i způsob hodnocení učebních výsledků žáka. Přihlížíme k adaptačním 

potížím a k tomu, že žák zde často pracuje bez rodinného zázemí a vždy při zátěži léčebného 

režimu.  

Dnes, kdy se do škol zavádí inkluze a kdy do tříd společně se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami nastupují i jejich asistenti, již naše škola spadá do „běžných“ 

základních škol a naši pedagogové nemusí splňovat dřívější náročnější kvalifikaci.  

Naše současné zkušenosti jsou takové, že stále vyšší počet dětí a žáků, kteří k nám přijíždějí, 

má ve své kmenové škole asistenta. Asistenti ale zůstávají v kmenových školách. Nepřijíždějí 

se žáky a pro nás je to ještě vyšší zátěž, protože musíme přihlížet k mnoha aspektům. 

Naši žáci jsou z celé České republiky, naši pedagogové se orientují v mnoha druzích učebnic 

odlišných nakladatelství (např. Prodos, SPN, Alter, Studio 1+1, Nová škola, Didaktis, Fraus, 

atd.), a stále platí, že učivo nelze v rámci jedné třídy sjednocovat a učit frontálně. Žáci jsou 

vyučováni obvykle individuálně. Ve škole se setkávají žáci se zdravotním znevýhodněním 

z různých typů škol základních, speciálních, víceletých gymnázií. Počet vyučovacích hodin je 

sestaven s ohledem na léčebné požadavky. Z časových důvodů nejsou v učebním plánu 

zařazeny výchovy. Žáci jsou rozděleni do skupin, které se pravidelně v týdnu střídají. 

V současné době jsou lázeňské pobyty pro dětské pacienty v trvání zpravidla 28 dní. 
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Slabikáře, minimálně 16 různých učebnic, podle kterých se prvňáčci začínají učit číst. 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

 Individuální výuka žáků; 

 Pracují podle ŠVP ZV své kmenové školy – individuálního plánu sestaveného třídním 

učitelem na dobu pobytu; 

 Žáci jsou nejčastěji vyučováni ze svých učebnic, pracovních sešitů, podle požadavků 

kmenové školy; 

 Požadavky zohledňujeme zdravotním stavem žáků a sníženou dotací hodin 

v návaznosti na léčbu; 

 Podle potřeby zajišťujeme doučování; 

 Využíváme výukové programy – interaktivní tabuli Smart, digitální učební materiály, 

včetně těch, které jsme si vytvořili pro potřebu školy v rámci „Šablon“  

 Do výuky začleňujeme environmentální výchovu, věnujeme pozornost oblasti 

prevence sociálně patologických jevů; 

 

Po ukončení docházky do naší školy, jsou žáci hodnoceni ze znalostí učiva probíraného po 

dobu pobytu v naší škole. Často hodnotíme žáky i slovním hodnocením. Třídní učitelé vedou 
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u každého žáka záznam o probraném učivu. Žáci jsou hodnoceni podle Hodnocení výsledků 

vzdělávání zpracovaného pro naši školu. 

Ve výchovné oblasti můžeme konstatovat, že děti většinou odjíždějí domů spokojené a v 

psychické pohodě. 

Statistika zpětných zpráv 

Stále je pro nás důležitá zpětná vazba. Při zasílání zpětné zprávy do kmenové školy žádáme 

třídní učitele, aby nám vyplněním jednoduchého formuláře sdělili, jak se žáci, po návratu do 

své kmenové školy, zapojili do výuky, zda nebyly nějaké adaptační potíže nebo 

nedostatečnosti v probíraném učivu. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme odeslali celkem 272 zpráv a zpět jsme jich obdrželi 100. 

Pochvalných zpráv, s poděkováním za naši práci a za spolupráci, bylo 93. 

Ve zbylých zpětných zprávách se kolegové šířeji rozepsali i o potížích žáků se začleněním 

zpět do výuky v KŠ, ať už z důvodů další nemoci žáka nebo z nedostatečného zájmu žáka o 

školní práci všeobecně. Negativní hodnocení se týkalo problémů s následnou hospitalizací 

žáka po odjezdu z léčebny a v některých případech šlo o špatnou komunikaci týkající se 

učebních plánů. 

V průběhu několikaletého vyhodnocování zpětných zpráv se ukazuje naprostá nezbytnost 

vyplňování Evidenčních listů žáků učiteli kmenových škol. Je to jediný způsob jak 

v dnešních, velmi roztříštěných učebních plánech jednotlivých škol, hospitalizovaného žáka 

dále vzdělávat návazně na jeho kmenovou školu. Ponechají – li učitelé kmenových škol 

Evidenční listy nevyplněné, nedá se mnohdy ani odhadnout jakým směrem se dále ubírá 

výuka na jeho kmenové škole. V některých případech pak dochází ke zbytečným 

nedorozuměním. 

Dotazníky, které vyplňovali rodiče, reflektovaly spokojenost rodičů se školou, školním 

prostředím, ochotou pedagogů, srozumitelnými požadavky a individuální péčí. 

Z dotazníků pro žáky 1. st. ZŠ se ukázalo, jak velký význam pro děti má školní prostředí – 

hodnotily kladně pomůcky a vlídné paní učitelky. Žáci 2. st. ZŠ vyzdvihovali spolupráci a 

kamarádský kolektiv. Kladně hodnotili individuální přístup vyučujících a dostatek času a 

ochoty k vysvětlování. S velmi pozitivní odezvou se setkalo čtení knih dle vlastního výběru. 

Komunikace s kmenovými učiteli je dále stále intenzivnější, jak elektronicky – zasílání 

týdenních plánů pro jednotlivé žáky, tak telefonické rozhovory. 

Rodiče se většinou aktivně zajímali o práci školy, spolupracovali, hodnotili. Ti, jejichž děti 

zde byly již opakovaně, líbilo se jim vybavení /notebooky, tablety/, volnočasové aktivity – 
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čtenářský klub a klub deskových her. Všichni vesměs oceňovali práci pedagogů, kladně 

hodnotili fyzické nepřetěžování svých dětí/ žáci nosí do školy vždy jen pomůcky dle rozvrhu/, 

hravou a zábavnou formu výuky, vlídný a empatický přístup, zkušenosti s různorodostí 

používaných učebnic a příjemnou atmosféru lázeňské školy všeobecně. 

I tento školní rok jsme připravili anonymní dotazníky, vyplňované jak rodiči, tak žáky. 

Rodiče vítali možnost odpoledního doučování dětí. 

Stále nás ale těší fakt, že žáci za svou kmenovou školou v mnoha případech nezaostávají, že 

chodí do zdejší lázeňské školy s nadšením a důvěrou, a v některých předmětech dosahují 

významného pokroku. Škola při léčebných lázních se v souladu s léčebnými požadavky, snaží 

v žácích navozovat klidový režim, vstřícnost a pozitivní změny a k tomu přispívá i aspekt 

nepřetěžování dětského organismu přemírou domácí přípravy, pokud to není nezbytně nutné. 

VI.  Údaje  o  prevenc i  soc iá lně  pato log ických 

jevů  

Škola podporuje trvalý zdravý vývoj (psychický i fyzický) dětí a žáků. Preventivní strategie 

umožňuje předcházet vzniku sociálně patologických jevů a šikaně.  

Škola vyhodnocuje sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření 

k jejich minimalizaci. 

Preventivní strategií školy je zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků, postupovat 

podle vnitřního předpisu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a dětí a školního řádu, 

kde jsou zakotvena pravidla bezpečného chování žáků a dětí, bezpečné prostředí a ochrana 

zdraví dětí a žáků v průběhu vzdělávacího procesu. Nedílnou součástí jsou i zásady ochrany 

před rizikovými projevy chování. Zásady bezpečnosti jsou žáky respektovány a dodržovány. 

O tom svědčí nulový počet úrazů v tomto školním roce. 

V České republice je problematika rizikového chování u dětí celospolečenským problémem. 

Sociálně negativní jevy se dotýkají stále mladších dětí. Děti, které navštěvují základní školu, 

patří mezi ohrožené skupiny, proto je nutné zahájit primární prevenci co nejdříve. Tedy již na 

1. stupni základní školy. S dětmi je nutné systematicky pracovat, poskytovat jim informace 

odpovídající jejich věku, naslouchat jejich problémům. Volit vhodné formy i metody práce. 

Problematiku rizikového chování zařazujeme průběžně do výuky, dále i do školních aktivit 

například besed.  
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U žáků 1. – 5. ročníku se zaměřujeme především na: 

 navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě;  

 osvojování a upevňování základních návyků v rámci zdravého životního stylu;  

 sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a 

cigaretami, nebezpečí drog;  

 sdělení základních informací – bezpečnost v kyberprostoru; 

 dělení základních informací – nebezpečí kontaktu s cizí osobou; 

 základy etické a právní výchovy, práva a povinnosti dítěte;  

 všestranný rozvoj osobnosti žáka zvyšování zdravého sebevědomí žáků, výchova k 

vyjádření vlastního názoru, umění říci „ne“;  

 zaměření pozornosti na včasné odhalování poruch učení a chování;  

 soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídních 

kolektivech; 

 v rámci komunikace se žáky - rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech 

týrání a zneužívání dětí, domácího násilí, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže a 

poruch příjmů potravy; 

 

U žáků druhého stupně ZŠ tj. 6. – 9. ročník se zaměřujeme hlavně na předcházení těchto 

rizikových jevů v chování žáků:  

 záškoláctví;  

 šikana, vandalismus, projevy rasismu a xenofobie;  

 kriminalita a delikvence;  

 užívání návykových látek, zejména tabákových výrobků a alkoholu;  

 předcházení onemocnění HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných chorob; 

 nebezpečí internetu, kyberšikana, patologické hráčství;  

 rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech týrání a zneužívání dětí, 

domácího násilí, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže a poruch příjmů potravy 

(mentální anorexie, mentální bulimie); 

Škola má zpracovaný Minimálně preventivní program (MPP), který je vytvořen s ohledem na 

pobyt dětí a žáků v lázeňské léčebně. Jako příloha k MPP je vypracován krizový plán.  
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Ve školním roce 2018/2019 nebyl řešen žádný problém. Učitelé průběžně studují odbornou 

literaturu a absolvují DVPP v dané oblasti. Cílem všech pedagogů je vytvoření pozitivního 

sociálního klimatu, jednotný přístup k žákům a nastavení pravidel třídy. Společnou snahou 

všech učitelů je otevřené pracovní prostředí bez atmosféry strachu, obav.  

Mgr. Jitka Zeidlerová v minulých letech zpracovala tematiku některých sociálně 

patologických jevů ve své závěrečné práci studia speciální pedagogiky a tato práce, včetně 

dalších odborných publikací slouží pedagogům k dalšímu studiu a orientaci v dané 

problematice a následném pedagogickém působení. V neposlední řadě využíváme materiálů 

neziskové organizace Záchranný kruh, kde máme na výběr z mnoha vzdělávacích materiálů a 

pomůcek z oblastí rizik a mimořádných událostí. A naši pedagogové se příležitostně účastní 

preventivně vzdělávacích akcí. 

Na začátku nebo naopak na konci školního roku, kdy využíváme čas především k opakování 

učiva, zařazujeme také do výuky různé metody práce například kresby, koláže, výrobu 

plakátů a diskutujeme se žáky o některých znepokojivých případech prezentovaných 

v médiích. Zároveň se snažíme dětem přiblížit pozitivní přístup k životu, pozitivní myšlení, 

kdy dětem zdůrazňujeme, že každý problém má své řešení. V pozitivním myšlení je důležitá 

komunikace, stanovení si životních cílů, nemyslet negativně, více si věřit, dělat věci naplno a 

s odhodláním, myslet svobodně a zabývat se spíše přítomností a budoucností. 

 

VII .  Údaje  o  dalš ím vzdě lávání  pedagogických 

pracovníků (DVPP)  

DVPP se účastnili všichni pedagogičtí pracovníci a to letos opět velmi intenzivně. Snažili 

jsme se využívat převážně vzdělávání, které je hrazeno z fondů EU. Využíváme nabídek KVC 

Sokolov, KCVJŠ Plzeň, NIDV  a dalších lektorů. 

Další prostředky využívané pro další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 průběžné studium dokumentů potřebných k výuce ve škole při zdravotnickém 

zařízení; 

 sledování nově schválených dokumentů publikovaných v tisku; 

 studium odborných časopisů a literatury; 

 účast na akreditovaných i dalších programech  DVPP; 

 využití internetu, knihovny; 

 práce s výukovými programy; 
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 vzájemné hospitace; 

 vzdělávací akce pro zaměstnance školy zajišťované vedením školy; 

 

Navázali jsme velmi pro nás přínosnou spolupráci s MAP - Rozvoj vzdělávání na 

Mariánskolázeňsku. Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko vypracoval projekt „Rovný 

přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tento projekt 

má hlavní cíl – zvýšení kvality předškolního vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu na 

základní školu, zlepšení sociální integrace žáků, atd. Jako prioritní témata zvolili – Předškolní 

vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, dále čtenářská a matematická gramotnost 

v základním vzdělávání a inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem.  

Pedagogové se zúčastnili mnoha akcí a workshopů pořádaných v projektu MAP I. Semináře i 

workshopy byly velmi obohacující a zajímavé. Velkou roli hraje fakt, že jsou také zdarma a 

dopravně dostupné. 

V současné době se zapojujeme do projektu MAP II v území ORP Mariánské Lázně. Všichni 

manažeři projektů se snaží nadále pomáhat všem pedagogům v jejich dalším vzdělávání a to 

hlavně tím, že zvou odborníky na besedy či přednášky do blízkosti naší školy. 

Opět jsou naši pedagogové zapojeni v různých pracovních skupinách, konzultují společně 

mnohé otázky a především si předávají nápady k další spolupráci a řeší společně současné 

problémy. Tyto skupiny jsou velkým přínosem pro naše pedagogy. Dozví se, jak to funguje 

jinde, v jiných školách a hlavně tyto aktivity pedagogy vzájemně sbližují. Jsme zapojeni 

v těchto pracovních skupinách – Předškolní vzdělávání, Matematická gramotnost, Čtenářská 

gramotnost, Rovné příležitosti a Regionální identita). 

Mgr. D. Vondrášková je členkou somatopedické společnosti a je v kontaktu s Mgr. H. 

Hrbáčovou, vedoucí sekce Škol a školských zařízení při dětských léčebnách a ozdravovnách. 

V letošním školním roce, dne 20.5.2019 se ředitelka školy zúčastnila 6. Diagnostických dnů 

Somatopedické společnosti. Jedná se o mezioborové setkání odborníků, při kterém jsou 

představovány nové odborné intervence u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Mgr. J. Zeidlerová pracuje s digitálními učebními materiály i pracovními listy v oblasti 

matematiky, chemie a fyziky, které jsou využívány při vyučování. Vede odpolední konzultace 

žáků středního školství. Všechny p. učitelky vedou doučování žáků ZŠ včetně individuálního 

vzdělávání dětí nadaných, ale i žáků se SPU, cíleně a pravidelně pracují s výukovými 

programy. Paní učitelka Matušková se zúčastňuje metodických seminářů IT techniky. 

Každoročně se účastní konferencí ve využívání ICT technologií ve výuce. 



 

18 

 

 

Účast na DVPP ve školním roce 2018/2019 – tabulka 

  AKCE DVPP 

    Školní rok 2018/2019       

    
Jméno Útvar Datum Akce 

    
Mgr. Jitka Zeidlerová ZŠ 2.10.2018 

Mikroplasty v prostředí-ekolog. A zdrav. 
Rizika_Plzeň 

Stanislava Matušková ZŠ 11.10.2018 Road show pro školy_Plzeň 

Mgr. Jitka Zeidlerová ZŠ 1.11.2018 Těžba kaolinu Na Plzeňsku_KCVJŠ_Plzeň 

Mgr. Helena 
Schwertschalová 

ZŠ 6.11.2018 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 

Mgr. Dana Vondrášková ZŠ 6.11.2018 Projektové řízení_KCV_Sokolov 

Mgr. Jitka Zeidlerová ZŠ 3.5.2019 Periodická soustava prvků v 21.st._Plzeň 

Mgr. Jitka Zeidlerová ZŠ 25.6.2019 Vodíkové palivové články a jejich testování_Plzeň 

Mgr. Helena 
Schwertschalová 

ZŠ 13.5.2019 Žáci-cizinci a výuka českého jazyka_Mar. Lázně 

Mgr. Helena 
Schwertschalová 

ZŠ 27.5.2019 Práce s chybou v hodinách ČJ_Karlovy Vary 

Mgr. Dana Vondrášková ZŠ 24.1.2019 Digitální závislost_Mariánské Lázně 

Mgr. Jitka Zeidlerová ZŠ průběžně Fin.gramotnost,Fin. Trhy, RM-systém(samostudium) 

Mgr. Věra Podhaiská MŠ 24.1.2019 Digitální závislost_Mariánské Lázně 

Mgr. Dana Vondrášková ZŠ 20.5.2019 JÚP_6.diagnostické dny Somatoped.společnosti 

Mgr. Dana Vondrášková ZŠ 8.4.2019 Management stresu_KCV_Sokolov 

 

 

VIII .  Údaje  o  akt iv i tách a  prezentaci  školy  na 

veřejnost i  

Spolupráce školy a dalších subjektů 

 Prezentace školy u kmenových škol 

 Průběžné doplňování informací pro rodiče, žáky a zdravotníky 

 Prezentace školy na webových stránkách www.zsmslecebnalk.cz 

 Prezentace školy na webových stránkách http://www.detskalecebna.cz/cs/ 

 Spolupráce s vedením a kulturní pracovnicí Léčebných lázní Lázně Kynžvart 

 Spolupráce se zřizovatelem – Karlovarský kraj 

 Spolupráce s Mariánskolázeňskem – dobrovolným svazkem obcí 

 Spolupráce s dalšími školami: 

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

http://www.zsmslecebnalk.cz/
http://www.detskalecebna.cz/cs/
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Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart 

Základní škola a mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany u Prahy, 

Základní škola a mateřská škola při dětské léčebně Janské Lázně, Horní promenáda  

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace 

Základní škola Velká Hleďsebe 

Základní škola Úšovice Mariánské Lázně 

 

 
Projektové dny jsme opět využili jen na začátku nebo konci školního roku při společném 

opakování. 

Stále velmi přínosná je spolupráce s kulturními pracovnicemi Léčebných lázní Lázně 

Kynžvart při pořádání kulturních, sportovních a výchovně vzdělávacích akcích. 

Žáci zdejší školy se nemohou účastnit soutěží, protože jsou zde vzděláváni jen po určitou 

dobu, jejich pobyt je dočasný. Přesto se škola snaží žákům pobyt a výuku zpestřit různými 

besedami a projekty.  

Naše škola se zapojila do Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I.  

S podáním žádosti do šablon pomohlo naší škole Mariánskolázeňsko.  

Předpokládané datum zahájení: 1.2.2017  

Skutečné datum zahájení: 1.2.2017  

Předpokládané datum ukončení: 31.1.2019 

Ze šablon jsme využívali aktivity jak pro základní školu, tak i pro mateřskou školu. 

Např. II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ, II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro 

žáky ZŠ, II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, I/2.6 Sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) a další; 

 

K 31.1.2019 jsme ukončili Šablony I a zroveň jsme si požádali žádost o zapojení do Šablon II 

s předpokládaným počátkem 1.9.2019. Opět jsme do žádosti začlenili Doučování žáků ZŠ 

ohrožených školním neúspěchem. Naopak jsme už k naší lítosti nevyužili žádosti o Odpolední 

kluby. Děti a žáci mají v odpoledních hodinách mnoho aktivit a především se účastní dalších 

léčebných procedur, vycházek, výletů či vlastních společenských a kulturních akcí, 

pořádaných Léčebnými lázněmi Lázně Kynžvart. 
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Prezentace školy nebo představení školy proběhlo v informačním zpravodaji „U nás na 

Mariánskolázeňsku“, kde ředitelka školy odpověděla na několik otázek. 

Informační zpravodaj číslo 6/2019_U nás na Mariánskolázeňsku_Představení ZŠ a MŠ při 

Léčebných lázních Lázně Kynžvart. 

 

Naše děti se v závěru školního roku, 27.5.2019 zúčastnily zájezdu do nedalekého divadla 

v Bečově. Představení bylo pořádáno Karlovarským krajem - odborem kultury, památkové 

péče,lázeňství a cestovního ruchu. Využili jsme tuto nabídku, kdy doprava a i celé představení 

bylo pro naše děti a žáky zdarma. Jednalo se o představení Karlovarského hudebního divadla 

– O loupežníku Krákorcovi. Následovala návštěva Muzea hrnečků. 

  

   

 

 

V září 2017 se škola zapojila do programu Ovoce do škol. V tomto programu pokračujeme i 

v tomto školním roce a předběžně jsme se přihlásili i do dalšího školního roku 2019/2020. 
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IX.  Údaje  o  výs ledc ích inspekční  č innost i  

V letošním školním roce proběhla v termínu 18.1.2019 a 21.1.2019 v naší škole inspekční 

činnost. 

 

X. Základní  údaje  o  hospodaření  školy  

Finanční prostředky přijaté ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání škola používá 

v souladu s účelem, na který byly přiděleny, tj. především na platy, ostatní osobní náklady, 

zákonné odvody, na nákup hraček, učebnic a učebních pomůcek. Protože se ve škole 

vzdělávají žáci z celé České republiky, škola musí vynakládat značné finanční prostředky na 

nákup ucelené řady učebnic a pracovních sešitů od různých autorů a nakladatelství v souladu 

s RVP. Tyto učebnice a pracovní sešity potřebují učitelé pro přípravu na výuku, ale často je 

také zapůjčují žákům, kteří z nějakých důvodů přijedou bez nich.  

Z finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem hradí škola nezbytné provozní výdaje, 

především nájemné a materiál.  

Škola využívá finanční prostředky účelně, hospodárně a efektivně ke zlepšení předškolního 

a základního vzdělávání dětí a žáků a k naplňování cílů předškolního i základního vzdělávání.  

Zprávu o hospodaření za rok 2018/2019 zpracovala ekonomka školy, paní Olga Trollerová. 
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Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení 

za školní rok 2018 - 2019 

Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2018 k 30. 6. 2019 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 4 462 564,24            0 2 179 349,06       0 

2. Výnosy celkem 4 464 340,88            0 2 436 989,49       0 

3. Hospodářský výsledek před 

zdaněním 

       1 854,55               257 670,48       0 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace k  31. 12. 2018 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

          35 000,00 

    z toho:  

  

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

        595 000,00 

    toho:  

           běžné provozní výdaje  

  

  

  

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím 

rozpočtu       zřizovatele celkem 

      3 556 117,00 

    z toho:   

             ÚZ  33353       3 556 117,00 

  

  

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů          299 853,88 

  z toho:   33063          299 853,88 
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Přehled přijatých darů za období školního roku  

Sponzor - dárce Účel daru částka 

Žádné   

   

   

 

Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti 

(výsledky a závěry externích kontrol, nápravná opatření) 

Karlovarský kraj 2018 

Kontrola inventury a inventarizace majetku a závazků 2017.  Nebylo zjištěno porušení 

právních předpisů ani jiné nedostatky. 

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 1/2017 – 12/2017. Nebyly shledány nedostatky. 

Okresní správa sociálního zabezpečení Cheb 2018 

Kontrola za období 1.10.2015 – 30.6.2018.  Nedostatky nebyly zjištěny 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 2019 

Kontrola za období 4/2015 – 3/2019.  Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči 

VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 

 

XI.  Zapojení  školy  do  rozvojových a  

mezinárodních programů  

Ve školním roce 2018/2019 jsme se nezapojili do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

XII.  Zapojení  školy  do  dalš ího vzdě lávání  

v  rámci  ce loživotního učení  

Nejsme zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

XIII. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Výzva OP VVV 2014 - 2020 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003884 

Číslo výzvy: 022  

Realizace: od 1.2.2017 
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XIV.  Údaje  o  spolupráci  s  dalš ími  partnery  př i  

p lnění  úkolů ve  vzdě lávání  

V tomto školním roce jsme opět spolupracovali s Léčebnými lázněmi Lázně Kynžvart, 

především s kulturními pracovnicemi paní J. Gabrielovou a paní J. Vávrovou.  

V měsíci červnu jsme také spolupracovali s MUDr. D. Šaškovou, náměstkyní pro lékařskou 

péči z LL LK, kdy jsme několik vyučovacích hodin věnovali edukaci dětí v oblasti zdravého 

životního stylu. Děti si tvořily koláže z výstřižků a společně jsme si říkali, co vše člověka 

ovlivňuje a co je vlastně zdravý životní styl. A že naše zdraví je základ života. 

 

Pokračujeme ve spolupráci s Mariánskolázeňskem, které zároveň realizuje v ORP Mariánské 

Lázně MAPy. Naše škola takto získala pověřence GDPR a i možnost účastnit se semináře 

k aplikaci obecného nařízení a ochraně osobních údajů a zákona o aplikaci o zpracování 

osobních údajů v podmínkách školství. V současné době se rozbíhá naše účast v MAP II. 

 

 


