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a) Základní údaje o škole

Název školy, adresa: Základní škola a mateřská škola Kyselka, okr. Karlovy Vary,
příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Kyselka, Radošov 118, 362 72 Kyselka
Adresa: Základní škola a mateřská škola Kyselka, okr. Karlovy Vary, Radošov 75,
362 72 Kyselka
IČO: 75006529 REDIZO: 600067645 IZO ZŠ: 102516847 IZO MŠ:107541815
ID schránky: mkkmeu2
Webové stránky školy: www.zskyselka.cz www.mskyselka.cz
Školská rada:
Školská rada měla v roce 2020/2021 6 členů:
Předseda: Věra Grünwaldová– zastupuje pedagogy
Členové: Jana Ivanovová – zastupuje pedagogy
Aleš Labík – zastupuje zřizovatele
Vladimír Zicha – zastupuje zřizovatele
Barbora Oláh Habichová– zastupuje rodiče
Kateřina Jurečková – zastupuje rodiče

Charakteristika školy: škola je umístěná ve dvou oddělených budovách. V menší a
novější je mateřská škola, ve větší úplná základní škola a školní družina. K výuce je
využívána sportovní hala, venkovní sportoviště, venkovní učebna a školní zahrada.
Školu navštěvují děti a žáci z obce Kyselka, Radošov a dojíždějící zejména z
Jakubova, Vojkovic, Dubiny, Šemnice, Sedlečka, Pulovic, Lučiny, Svatoboru, Dolní
Lomnice, Nové Kyselky, pro které je naše škola spádová, ale i z Ostrova a
Velichova.



b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školském rejstříku

Obory vzdělávání: 79-01-C/01 základní škola Studium denní, délka studia 9 roků;
kapacita 160 žáků

Součásti školy:
Mateřská škola, 3 třídy, kapacita 60 dětí, dočasně navýšena na 65 v rámci zákona
Lex Ukrajina
Školní družina: 3 oddělení, kapacita 100 žáků
Školní jídelna: kapacita 200 stravovaných
Školní jídelna - výdejna: 120 stravovaných

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
MŠ

pracovní pozice úvazek kvalifikace

vedoucí učitelka MŠ 1,0 ano

učitelka MŠ 1,0 ano

učitelka MŠ 1,0 ano

učitelka MŠ 1,0 ano

učitelka MŠ 1,0 ano

učitelka MŠ 1,0 ano

školní asistentka 0,3 ano

asistentka pedagoga 1,0 ano

asistentka pedagoga 1,0 ano

asistentka pedagoga 1,0 ano

ZŠ

pracovní pozice úvazek kvalifikace

ředitelka školy 1,0 ano

zástupce ŘŠ,učitel
2.stupně

1,0 ano

zástupce ŘŠ, učitelka 2.
stupně - školní zahrada

1,0 ne

učitelka 1. stupně 1,0 ano



učitelka 1. stupně 1,0 ano

učitelka 1.stupně 1,0 ano

učitelka 1.stupně 1,0 ne

učitelka 1. stupně 1,0 ano

učitelka 2.stupně 1,0 ne

učitelka 2.stupně 1,0 ano

učitelka 2.stupně 1,0 ano

učitelka 2.stupně 1,0 ano

učitelka
2.stupně,spec.pedagog

1,0 ano

asistentka pedagoga 0,5 ano

asistentka pedagoga 0,5 ano

asistentka pedagoga 0,75 ano

asistentka pedagoga 0,75 ne

ŠD

pracovní pozice úvazek kvalifikace

vedoucí vychovatelka 1,0 ano

vychovatelka 1,0 ano

vychovatelka 0,6 ne

asistentka pedagoga 0,25 ano

provozní zaměstnanci

pracovní pozice úvazek

administrativní prac. 0,4

vedoucí školní jídelny 0,5

kuchařka 1,0

kuchařka 1,0

kuchařka 0,75



kuchařka 0,5

školník 1,0

uklízečka 1,0

uklízečka 1,0

uklízečka 0,5

uklízečka 0,5

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní
docházce a následném přijetí do školy

1. 9. 2022 do první třídy nastoupilo 22 žáků.
Standardní zápis se ve školním roce 2021/2022 konal ve dnech 6. a 13. 4., zapsáno
bylo 26 dětí, odklad školní docházky byl povolen dvěma dětem, dvě děti nastoupily
do jiné školy.
Pro děti z Ukrajiny se statusem uprchlíka byl zápis konán 7. 6. 2022, zapsáno nebylo
žádné dítě.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání



f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
viz. hodnocení preventivního programu na webu školy

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací strategie “Líný učitel” - metody a formy práce ve výuce
seminář Les ve škole
Poradenský den - školní násilí
Postavení asistenta pedagoga ve školském systému - APIV B
Krajský koordinátor vzdělávání dětí s PAS

Celoživotní vzdělávání:
kvalifikační studium pro asistenty pedagoga
kvalifikační studium pro vychovatele
doplňující pedagogické minimum
studium pro učitele mateřské školy

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
MŠ

- Den otevřených dveří - třídní schůzky se uskutečnily venku na zahradě MŠ
- Divadelní a filmová představení -Divadlo z bedny, Karlovarské hudební

divadlo, vystoupení Karlovarského symfonického orchestru v MŠ, Drosera



- Filmový festival Oty Hofmana
- Exkurze na školní statek Cheb, Bečovská botanická zahrada
- Exkurze Porcelánová školička- Nová Role Thun
- Vzdělávací program v Letohrádku Ostrov – Princové a princezny
- Výlet a vzdělávací program v Knihovně Karlovy Vary
- Výlety a exkurze do okolí Kyselky
- Vyšetření zraku předškolních dětí. Nemocnice Sokolov poskytnuto zdarma v

rámci platného zdravotního pojištění dětí
- Dlabání dýní, strašidelný rej s rodiči na zahradě MŠ
- Mikulášská nadílka
- Vánoční pletení věnců s rodiči na zahradě MŠ
- Vánoční besídka pro rodiče v MŠ – natočena na video sdíleno s rodiči a

veřejností elektronicky
- Hledání vánočního stromečku
- Maškarní rej v MŠ
- Zimní olympiáda MŠ
- Vynášení Moreny
- Stavění máje s opékáním buřtů
- Úklid řeky Ohře
- Výcvik bruslení
- Hledání velikonočního zajíčka
- Velikonoční soutěž o  nejhezčí velikonoční dekoraci
- Líhnutí kuřátek
- Oslava Dne Země
- Návštěva bazénu plavecký výcvik
- Oslava MDD- opékání vuřtů
- Rozloučení s předškoláky na OÚ v Kyselce. Pasování na školáky Hasiči

Kyselka na zahradě MŠ
- Školička v přírodě

ZŠ
září

- plavání 3. a 4. ročníku
- Filmový festival Oty Hofmana
- dopravní hřiště - průkaz cyklisty - 4. ročník
- Přírodní zahrada Kyselka - tvoření s rodiči a dětmi
- adaptační kurz pro 6. ročník
- Bukovina - Vojenské lesy pro 7.a 9. ročník
- výlet sedmého ročníku
- fotbal 8. třídy pro ZŠ Dukla

říjen
- přespávání pátáků ve škole
- přebor druhého stupně ve fotbale
- výstava škol



- Helloween pořádaný pro školu devátou třídou
- plavání 3. a 4. ročníku
- 1. třída Kozodoj

listopad
- třídní schůzky
- plavání 3. a 4. ročníku

prosinec
- všechny vánoční akce z důvodu kovidové situace zrušeny

únor
- Přednáška planeta země - Madagaskar - 2. stupeň
- lyžařský kurz pro druhý stupeň

březen
- lyžařský kurz pro druhý stupeň
- přednáška - Drosera - záchranná stanice pro živočichy - 2. ročník

duben
- přednáška Drosera - 3. ročník
- Návštěva čističky odpadních vod v Černošíně - 7. - 9. ročník
- průkaz cyklisty - 4. ročník

květen
- výlet deváté třídy

červen
- 7. - 9. ročník - přednáška a pokusy - chemie, spolupráce s VŠCHT Praha
- výlety tříd
- orientační běh v areálu školy
- akce Vítání prázdnin

ŠD

- vzpomínky na prázdniny – výtvarná soutěž
- podzim u nás v družině – výtvarné činnosti (vyrábění z papíru, otisky

přírodních materiálů, ochutnávání ovoce a zeleniny, podzimní výzdoba
družiny a šatny)

- vyrábění z přírodnin – stavění domečků v lese, vyrábění skřítků, kouzelné
houby

- Halloween – výroba masek, vyřezávání dýní, vyrábění strašidel, netopýrů
- svátek svatého Martina – čtení příběhu o svatém Martinovi, vybarvování koně

a zdobení husy luštěninami
- práce s textilem – vyšívání jehelníčku ve tvaru srdíčka nebo ptáčka
- práce s vlnou – čepička
- letem, světem – skládání vlaštovek, soutěž o nejdelší hod do dálky
- vyrábění na vánoční trhy – sněhuláček z vlny, sovičky ze šišek, permoníci z

látky, přáníčka – stromeček, svícny (z papíru – zdobené, ze dřeva)
- vánoční dílna – výroba vánočních přáníček, vánoční hvězdy
- vycházka do lesa – krmení zvěře (jablka, kaštany)
- zdobení vánočních perníčků cukrovou polevou
- adventní kalendář – výroba



- Mikuláš, čert, anděl – výrobky z papíru
- betlém – výroba
- vánoční besídka u stromečku – zpívání koled…
- Tři králové - čtení příběhu o třech králích, výroba postaviček (Kašpar, Melichar

a Baltazar)
- vodní svět – akvárium
- na návštěvě za Polárním kruhem – vyrábění (lední medvěd, tučňák), beseda,

prohlížení encyklopedie
- rizika chování v zimě – vědomostní soutěž dvou družstev
- 1.pomoc při drobném poranění – nácvik
- loutkové divadlo – zhotovení loutek a kulis (pohádka: Zvířátka a loupežníci)
- Valentýn – přáníčka
- autorské psaní -  pokus o jednoduchou pohádku (čtení před kamarády)
- koncert žáků – hraní na kytaru a flétnu (jednoduché lidové písničky)
- Masopust - vytvoření masek, soutěže a hry na zahradě
- olympiáda – soutěže družstev
- přání k MDŽ - motivy květin
- Velikonoce - velikonoční výzdoba, dekorování kraslic, vyrábění z papíru

(slepičky, zajíci, ovečky), setí osení
- jarní pěstování – setí semen dýní, sázení kroucené vrby, přesazování

pokojových květin
- Den dětí – vycházka na Bučinu (opékání uzeniny), zábavné soutěžní

odpoledne
- vyrábění dekorací na letní slavnost
- hledání pokladu na farmě – povídání o domácích zvířátkách, skládačka –

práce ve skupinách
- přespání ve družině – indiánská stezka, hledání pokladu, táborák – opékání

uzeniny
- vyrábění her – lovení rybek(mořské akvárium), házedlo – rozesmátý a

uplakaný obličej, hladová rybka
- podmořský svět – medúza, korál

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí

V tomto školním roce proběhla inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí,
viz. příloha

j) Základní údaje o hospodaření školy
Viz. příloha z 3/2022

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Šablony III. z OP VVV - doučování, kluby
APIV B

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení

Doplnění kvalifikace
- pedagogické minimum



- studium pro pedagogy mateřské školy a vychovatele

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů

Vzdělávání pedagogických pracovníků - Podpora společného vzdělávání v
pedagogické praxi - APIV B;
Přírodní zahrada Kyselka - projekt Státního fondu životního prostředí České
republiky, schválený v červenci 2020, doba realizace tři roky;
Projekt “Všech pět pohromadě” - spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví,
financováno z Fondů EHP 2014-2021

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Škola nespolupracovala s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
ani žádnými dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Škola spolupracuje se zřizovatelem - obcí Kyselka, zejména na pořádání různých
akcí týkajících se školy a obce.

Schváleno školskou radou dne: 3. 10. 2022


