
 

V ý  r o č n í    z p r á v a 
školní rok 2010/2011 



 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 

(základní škola) 
 

1. Charakteristika školy 

1.1    Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň 
 

úplná adresa: U Školy 7, příspěvková organizace, 326 00 Plzeň 

IČO: 708 789 51 

telefonní spojení: 378 027 001 

faxové spojení:    378 027 005 

e-mailové spojení: tyrsovazs@gmail.com 

ředitelka školy: Mgr. Dagmar RUBÁŠOVÁ 

webové stránky školy: www.tyrsovazsams.plzen.eu 

 

1.2. Poslední zařazení v rejstříku škol č.j.ŠMS/7505/05, rozhodnutí ze dne 21.6. 2007 s účinností 
                 od 1.9.2007 

 

1.3     Seznam pracovišť 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství U Školy 7, 326 00 Plzeň 6 ZŠ 

      2 MŠ             

137 

  45 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

U Školy 7, 326 00 Plzeň   

                                            
 
 

1.4 Vzdělávací program  

Název  Č.j. V ročníku 

Obecná škola 120 35/97-20  5. 

Školní vzdělávací program pro ZŠ Začít spolu od začátku 1.- 4. 

   

   

   
                                                                                                                                . 
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 

      Počet přepočtených 

pedagogických pracovníků 

 2009/2100                   

MŠ 45 2 3,68 

ZŠ 137 6 8,33 

ŠD, ŠK    

ŠD (samostatná)  90 3 2.81 

ŠK (samostatný) 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

250 179* 20 25 3.25 

 

 
 
1.6  Typ školy 

     

  neúplná:1. - 5.ročník 

 

 
1.7  Spádový obvod školy: Černice 

 

 
1.8   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 

 

   

Speciální třída 0   

S rozšířenou výukou 0   

 

 

1.9   Individuálně integrovaní ţáci podle druhu zdravotního postiţení 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 1 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 0 

S vývoj.poruchou učení  21 

S vývojovou poruchou chování 

Autisté 

0 

0 

Celkem 22 

 

1.10 Materiálně technické zajištění školy 

Dokončením půdní vestavby v roce 2005 se třemi učebnami se zlepšila  
     prostorová nedostatečnost školy. Dvě oddělení ŠD mají vlastní 
     prostory. Dopoledne zde probíhá  dělená výuka anglického jazyka a ITC. 

Vzhledem k nárůstu dětí předškolního věku nám opět chybí třídy a děti  
musíme odmítat. Vzhledem k zavádění ŠVP do dalších tříd chybí také 
odborné učebny pro výuku dělené angličtiny, IT a Ateliéru.  
V řešení je přístavba jednoho křídla školy. Projekt je zpracováván a byla  
podána ţádost do 11.výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Ţádosti byly však 
pozastaveny vzhledem ke zjištěným nedostatkům tohoto úřadu. 



V tomto roce se našla moţnost výstavby nové MŠ v blízkosti školy, coţ by 
bylo ideální řešení - škola by nemusela zastavět jedinou zahradu, kterou mají 
děti k dispozici. 
 

1.11 Školská rada  

          Byla zřízena 25.10.2006 a má 6 členů.  Novou předsedkyní byla zvolena   

          paní Martina Beranová. 

 
 

2.Personální zabezpečení školy  

 

2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 

                                      

25/21,618 16/14,918 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

    
       

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 
* DPS = doplňkové pedagogické studium 

Součást 
PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné 
+ DPS * 

VŠ jiné bez 
DPS * 

MŠ 4        

ZŠ         9   

ŠD, ŠK      1  1  1 

 

2.3.  Věkové sloţení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 

Po      počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průb  průměrná délka pedagogické 

praxe 

Průměrný věk 

14,918 14 36 

 

 

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.             14,918 

-  v důchodovém věku               0 

 
2.4.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 157 100   

- z toho počet neaprob. hodin 2 1,26      Výt.výchova 

 

2.5.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 47 

Celkový počet účastníků 53- při 16 ped.prac. 

Vzdělávací instituce NIDV, KCVJ, Společ.pro mozkovou 

kompatibilitu, Fraus.nakladatelství, Unie jógy, 

PC České Budějovice, AVE Media, Ametyst, 

ZČU, OCET 



           

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

3.1  Zápis ţáků do 1.třídy 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

navržen skutečnost 

47/3 nepřijati/ 8 8 36 2 

 

3.2  Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

SŠ s 

maturitou 

SOU U Jiné 

 

0 

     

 

Počet žáků ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
. 

 
 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 21 

- přijatých na víceletá gymnázia 16 

 

 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2010/2011 

Počet kurzů Počet absolventů 

 

0 

0 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 

4.1. Prospěch ţáků (stav k 31.8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

 

137 

 

 

118 

 

18 

 

1 

 

0 

 

79 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 

 

4.2. Chování ţáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 0 0 

- z toho 3.stupeň 0 0 



 

 
4.3. Docházka ţáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 10 970 

- z toho neomluvené 0 

 

4.4.    Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

 

 
                         Zdravotní TV  1. – 5. ročník - 1 hodina 

 
 

5. Prevence sociálně patologických jevů 
    Ve školním roce 2010/11 absolvovali naši ţáci celkem deset preventivních 
programů v rámci projektu KPZ ve spolupráci s PPP Plzeň, které doplnily celoroční 
práci pedagogů naší školy, která směřuje k tomu, aby si kaţdé dítě bylo vědomo své 
hodnoty, respektovalo ostatní a učilo se přijímat odpovědnost za své chování, které 
by mělo vést k zdravému  ţivotnímu stylu.  
          
Pedagogové naší školy se zúčastnili spolu s rodiči posledního z cyklu seminářů 
„Respektovat a být respektován“ a navázali na úspěšný seminář na téma „Rozvoj 
emoční inteligence“  „Prácí s eneagramem“ . Pro rodiny budoucích prvňáčků 
připravili čtyři workshopy ještě před vstupem ţáků do první třídy.  
 
Za důleţitou povaţujeme i celoroční spolupráci ţáků pátých a prvních tříd i širokou 
nabídku volnočasových aktivit, které v nemalé míře přispívají k prevenci sociálně 
patologických jevů na naší škole. 
                     
 
          
                       

 

6.Nadstandardní aktivity 
 

 

6.1  Zájmová činnost organizovaná školou – viz příloha č. 3 
 

6.2   Mimoškolní aktivity: 
 

 Kulturní vystoupení pro důchodce Černic 
 Adventní setkání s rodiči 
 Drakiáda 
 Maškarní rej s diskotékou 
 Divadelní představení pro rodiče 
 Vystoupení taneč. krouţku na Dni dětí v Černicích 
 Vystoupení taneč. krouţku v Domově důchodců 
 Návštěva ZOO /ekol.projekt/ 

 Letní slavnost  v Komorním divadle  
 



 
 Celoškolní projekty: 

 
 Vánoční radovánky 
 Výjezd ţáků 5. třídy do Anglie 
 Velikonoční dílny  
 Noc kouzel - 2x 
 Letní slavnost  
 Příroda pod lupou- ekol.projekt  
 Workshopy pro rodiče budoucích prvňáků 
 Turnaje ve florbalu 
 Turnaje ve vybíjené 
 Halová olympiáda  MŠ, 1.- 5. ročník 
 Šipkový turnaj 
 Z lavic do přírody-ekol.projekt  
 Školy v přírodě s ekol.tématikou od 1. do 5. třídy v rámci projektu ESF 
 Školní výlety od MŠ po 5.třídu 

 

 
 
    Veřejně prospěšná činnost dětí: 
 
 * Sbírka pro Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci: 1.000,- Kč 
 
 * Sbírka pro ZOO: 1 .050,-Kč / výnos z prodeje časopisů  
    5. třídy 
 
* 1.460 Kč- Kč jsme poslali na pomoc pracovním dílnám Dětí ulice  
v projektu Šance- prodej výrobků dětí na  Letní slavnosti  
 
 

 

 

6.3   Účast v soutěţích 
Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

krajské Logic.olym. 6 0 0 0 

republiková Výtvarná- 

Albatros 
 

3 

 

1 

 

0 

 

0 

regionální Mat.soutěže-

Kormat,Klokan,py

tagoriáda 

Preventan Cup-

vybíjená 

90 

 

 

24 

3 

 

 

0 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

okresní Turnaj ve vybíjené 

Recitační soutěž 

Dětské olympijské 

hry 

24 

6 

36 

1 

0 

9 

0 

0 

9 

1 

0 

11 

 



 

6.4   Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce 
 

Tříměsíční stáž dvou anglických studentů v 5. třídách v rámci projektu Erasmus 

ve spolupráci s ZČU PF- katedra AJ  

 

 

6.5    Partnerství se školami v tuzemsku 

Spolupracujeme se školou ve Chválenicích - metodická pomoc 

 

6.6   Partnerství se školami v zahraničí 

 

Nemáme. 

 

6.7 Přehled školou zrealizovaných a předloţených projektů financovaných 

z jiných zdrojů: 

 

Granty za  šk. rok 2010/2011 

 
  

Nadační fond pro podporu vzděláv. programů a mimoškol. aktivit schváleno: 20.000,-  

 Magistrát MP – na krouţky 

  

ČEZ – Nadační fond – na letní slavnost     schváleno: 50.000,-

  

 

Podpora výuky cizích jazyků      schváleno 30.000,-  

 Magistrát MP – OŠMT na jazykový zájezd do Anglie 

 

Primární prevence soc.-patalog. jevů  

Magistrát MP – OŠMT         

                               schváleno 30.000,-  

 

NF Zelený poklad – Příroda pod lupou     schváleno 27.695,-  

 

EU Peníze školám – Ve škole bez obav     schváleno 888.685,-  

 

OP VK : Z lavic do přírody                      schváleno 1.662. 347,42  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.3. 2011  schváleno        celkem:         2. 708. 727,42,- Kč 

 

 

 

 



PODANÉ granty: 

 
NF TESCO – na interaktivní tabuli    100.000,- Kč 

      

KÚ PK – na víceúčelové hřiště     900.000,- Kč 
 

ČEZ – Nadační fond – na oranţovou učebnu   200.000,- Kč 
 

KÚ PK – odbor kultury: na letní slavnost      26.000,- Kč 

 

K 31.3. 2011 podáno         celkem: 1. 226.000,- Kč  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZAMÍTNUTÉ  jiţ podané granty: 

 
ČEZ - Nadační fond – na oranţové hřiště              poţadováno 950.000,- 

 

 

Výchovné poradenství  

 

6.8 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných  

programů  

Ve spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání jsme vypracovali 
Školní podpůrný program. Nadále spolupracujeme s PPP , SPC i s Centrem nadání. 
Nově jsme navázali kontakt s Mensou i Společností pro talent a nadání. Hledáme 
cesty k úspěšné integraci a to nejen dětí s VPU, ale i dětí nadaných. Vedle moţnosti 
navštěvovat hodiny ANP připravujeme otevření Matematického klubu a Literárního 
klubu nejen pro nadané ţáky , ale i účast asistenta pedagoga ve vyučování, která by 
přispěla k naplnění  individuálních vzdělávacích plánů integrovaných ţáků. 
        Rodiče ţáků 5. tř. měli moţnost konzultovat s tř. učitelkou, výchovnou poradkyní 
a popř. i PPP Plzeň, zda je vhodné pro jejich děti studium na víceletém gymnáziu. 
         
               
            
                    

6.9 Spolupráce s PPP, SPC  
 

Protoţe jedním z nejdůleţitějších prvků programu ZaS je individuální přístup 
ke kaţdému dítěti,  coţ umoţňuje i práce  v tzv. centrech aktivity, je v podstatě 
vyřešena otázka péče o talenty i děti s poruchami učení při kaţdodenní mravenčí 
kantorské práci.  

Ţákům, kteří se hlásí na gymnázia, se třídní učitelé navíc věnují pravidelně 
před vyučováním nebo po vyučování, učitelé je nominují na různé soutěţe podle 
jejich zájmu a schopností. 

Letos se dostalo16 přihlášených děti na víceletá gymnázia. 



Ţáci s vývojovými poruchami navštěvovali pravidelně ANP, kterou vedly 
speciální pedagoţky. 

Vzhledem k tomu, ţe psychosociální klima školy je velmi dobré, psychologové 
k nám posílají děti, které mají na jiných školách výukové či výchovné problémy. Díky 
vstřícnému postoji učitelů, jejich toleranci a snaze těmto dětem pomoci, se skutečně 
problémy zmenšily, děti k nám chodí rády, jsou motivovány k lepším výkonům a 
zaznamenáváme uznání i ze strany rodičů. Letos jsme měli 22 integrovaných 
ţáků.Tvorba individuálních plánů je konzultována s PPP i SPC. Pravidelnou 
konzultace s PPP i SPC povaţuji za nutné a potřebné. Napomáhají učitelům k volbě 
nejlepšího programu pro postiţené dítě. 

 
 
 

6.10 Spolupráce s rodiči, policií, ostatními institucemi 

 
Spolupráce s rodinami 

Spolupráce s rodinou je jedním ze základních principů našeho školního 
vzdělávacího programu Začít spolu od začátku. Pedagogové navazují úzký 
kontakt s rodinou ještě před vstupem dítěte do první třídy a pokračují v něm 
v průběhu celých pěti let. Rodiče zdaleka jiţ nepatří k pouhým pozorovatelům, 
ale stávají se skutečnými partnery, kteří se stále  častěji zapojují do chodu 
školy v roli asistentů ve vyučování, spoluorganizátorů nejrůznějších třídních i 
celoškolních akcí, vedoucích zájmových krouţků a v neposlední řadě i 
sponzorů. V podstatě se nenajde mezi rodiči nikdo, kdo by se v průběhu pěti 
let aktivně nezapojil do chodu školy.  

 
Policie ČR - projekt AJAX, jehoţ cílem je zapojit děti do programu primární 

prevence. 
   
 SPOLEČNOST pro mozkově kompatibilní vzdělávání –  semináře 

pro pedagogy i rodiče ţáků naší školy na téma Respektovat a být   
respektován. 

   
 

 SRPDŠ – tento právní subjekt je zaregistrován MŠMT od roku 1991 a 
 úzce spolupracuje se zástupci školy na pravidelných jednáních. 
 Podporuje finančně akce školy jako jsou ŠvP, Den dětí, výlety,           
  olympiády, školení rodičů , organizuje společenské akce. 
 

ÚMO 8 Černice – projednávání záleţitostí spojených s prostorovou 
nedostatečností školy se starostou p.Štěrbou, vystoupení dětí na akcích obce.  

 
 

PF ZČU – katedra pedag praxe: studenti u nás vykonávají souvislou měsíční 
praxi i průběţnou praxi ve druhém semestru (asistence ve třídě jeden den 
v týdnu) , provádějí na škole různá testování a pozorování, která jsou součástí 
jejich diplomových prací, účastní se odborných seminářů vedených našimi 
pedagogy. 

 
  



      PF ZČU – katedra AJ: ve spolupráci s touto katedrou umoţňujeme  
   stáţe studentům ang.jazyka z jiných zemí, letos  z Anglie.  
 

Ekologické sdružení Ametyst a Tereza – spolupráce na realizaci projektu 
Z lavic do přírody. 

 
KCVJŠ – pedagogové naší školy, magistry Šístková, Sučková, Šimečková, 
Rubášová, vedli semináře pro učitele a vychovatele na téma Metody kritického 
myšlení ve vyučování, Hodnocení a sebehodnocení, Spolupráce s rodiči. 

 
 

 
Národní institut pro další vzdělávání  - naše kolegyně a koordinátorka ŠVP 
Mgr. Jana Šístková je i regionální  školitelkou ŠVP. 

      
 

Unie Jógy – zajišťování celostátního semináře Jóga pro děti, který je  určený 
pro pedag. pracovníky. 

 
Výzkumný ústav pedagogicky Praha - Mgr. J.Šístková, konzultant  
 
 
Centra podpory inkluzivního vzdělávání – jsme spoluúčastni v individuálním 
národním projektu MŠMT, který je spolufinancován z Evropského sociálního 
fondu.  

 

 

 
 

  
  

7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

V tomto školním roce inspekce neproběhla. 

 

 

 

8.   Výkon státní správy 

 
 

8.1   Rozhodnutí ředitele školy (dle § 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.) 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 8 0 

Přijetí do ZŠ 36 0 

Přijetí do MŠ 12 0 

Nepřijetí do MŠ 35 5 

            
 



 
 

 

8.2   Počet evidovaných stíţností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho důvodných 0 

- z toho částečně důvodných 0 

- z toho nedůvodných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 

 

 

9.Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 
 
Vzdělávání je pro naši školu prioritou, jak ukazuje i výše zmíněná tabulka. Tento rok 
jsme  zaměřili školení na oblast ekologické výchovy. Díky získané dotaci z ESF EU  
se pedagogové v měsících leden aţ březen zúčastnili školení ekol.sdruţení Ametyst i 
ZČU v pouţívání programu ProAutor. Byla to vlastně příprava na tvorbu vlastních 
učebních materiálů v oblasti EVVO ve spolupráci s oběmi výše uvedenými 
organizacemi. 
 Finance státu určené na DVPP jsou katastrofálně nízké, nepokryjí ani minimum 
našich poţadavků. Proto kaţdoročně celkem úspěšně podáváme ţádosti o dotace 
právě na oblast vzdělávání.  
 

10.Spolupráce školy s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Vzhledem k tomu, ţe vzděláváme děti od 3 do 10 let, ţádnou smysluplnou spolupráci 
v tomto směru jsme neobjevili. Rádi se však necháme inspirovat čtenáři naší výroční 
zprávy. 
 
 
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 

   
Na  základě výše zmíněného i vnější evaluace prostřednictvím 
kaţdoročních anonymních dotazníků rodičů ţáků pátých tříd konstatuji, 
ţe škola plní cíle, pro které byla zřízena, coţ je vzhledem k zvyšujícímu 
se počtu ţáků ve třídách  i finanční podpoře státu  úkol rok od roku 
obtíţněji splnitelný. 
 
Cituji z dotazníků rodičů /dotazníky uloţený v ředitelně školy/. 
 
 na této škole není dítě bráno jako kus, je brán zřetel na osobnost 

kaţdého dítěte a volen individuální  přístup 
 krásné rodinné prostředí, respekt k dětem 
 spolupráce s rodinou, otevřené řešení problémů, vstřícnost 

pedagogů 



 dítě není stresováno, kdyţ chybuje 
 škola, kde se podařilo skloubit kvalitní výuku s krásným vztahem 

ţáka a vyučujícího 
 jeden pedagog je bez problémů schopen nahradit druhého 

pedagoga, není zde jeden super a ostatní průměr 
 úţasné slovní hodnocení 
 zajímavě podané učivo,dítě se za 5 let nenudilo 
 suma vědomostí předčila naše očekávání,velká úspěšnost při 

přijetí na gymnázia 
 
 Za všechny zaměstnance školy děkuji za hřejivá a povzbuzující slova. 
 
 
 

 
 
V Plzni dne 31.8. 2011                                   -----------------------------------------------                                       
         

          Mgr. Dagmar Rubášová, ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 

 
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne  31.8. 2011  a 
Školskou radou dne 26.10. 2011. 
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Příloha č. 1 
 

Výroční zpráva o hospodaření školy 

za rok 2010 



 
 

1. Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010        
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 16/ 14,92 9 / 6,76 

Dosaţený průměrný 
měsíční plat 

24.704,- Kč 13.993,- Kč 

 
 

2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

 
a) Příjmy (kalendářní rok 2010) 

 Hlavní 
činnost/UZ 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu+UZ (33005,33017,33025) 

7,359/149 
 

--- 7,359/149 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele-DVPP (33122,33430) 

--- --- --- 

dotace na provozní výdaje 1,795 
 

--- 1,795 

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele --- 141 141 

poplatky od rodičů – školné ŠD+MŠ 227 --- 227 

příjmy z doplňkové  činnosti --- 457 457 

ostatní příjmy *    

 z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky 
MŠMT dle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2010) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 

stát. 
prostř. 

Hlavní 
činnost – 

ostatní zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

Investiční    -  - 

Neinvestiční 7,508 1,795 -- 9,303 

z toho: --- --- --- --- 

- přímé náklady 7,508 245 235 7,988 
    na platy pracovníků 5,332 158 68 5,558 
    ostatní osobní náklady  71  7 139 217 
    zákonné odvody + FKSP 1,912 57 28 1,997 
    náklady na DVPP 30  23 --- 53 
    náklady na učební pomůcky+učebnice  69 --- --- 69 
    přímé ONIV(cestovné,úraz.poj,OOPP) 35 

  
--- --- 35 

    ostatní 
náklady(stravné,progr.,plavání,nemoc) 

 59 --- --- 59 



 - provozní náklady  ZŘIZOVATEL   
    energie  451 63 514 
    opravy a údrţba nemovitého majetku  116 --- 116 
    nájemné  --- --- ---- 
    odpisy majetku  359 --- 359 

 
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2010) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 22,07 21,70 0,37 

Mzdové prostředky na platy 5,332 5,332 0 

Mzdové prostředky – OPPP 71 71 0 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 2,176 2,176 0 
 
Komentář k případným rozdílům: 
 
Zástupy za nepřítomnost byly řešeny formou dohod, tzn. ţe tím došlo k úspoře limitu počtu 
zaměstnanců. V dalším období bude pouţita úspora limitu počtu zaměstnanců na navýšení úvazku 
pedag. pracovníkům v rámci dělení tříd s ohledem na integrované ţáky s vývojovou poruchou učení. 

 
d) Zpráva o pouţití prostředků na DVPP (počet pracovníků,  objem vynaloţených   

Kč),  v rámci jakého programu (viz Pokyn  ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 
8/2001 ) 

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 1 2.080,- 

V oblasti cizích jazyků 2            12.400,- 

V oblasti SIPVZ   

K prohloubení odbornosti 12            11.430,- 

Odborná literatura pro učitele 16              2.102,- 

CELKEM  28.012,- 

 
Poznámka:  odborná literatura pro učitele i jejich další vzdělávání bylo z velké části hrazeno 
                      ze získaných grantů. 
 

  
 

 
 
 
V Plzni dne………                                            
            …………………………………………….. 
        Mgr. Dagmar Rubášová, ředitelka školy 

 

 

Příloha č.2 
 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 

(mateřská škola)- doplňující informace 



 
 
 

1.3 Součásti školy  

 

název součásti  
IZO 

součásti 

 
kapacita 

 

 
počet tříd 

 
počet dětí 

průměrná 
docházka ve 

šk. roce 

 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 

mateřská škola 107 543 176 45 45 2 2 45 45 79% 78% 

školní jídelna  45 45 x x 45 45 79% 78% 

školní výdejna          

školní druţina          

          

 
 
 

 
 
 
 
1.5 Věkové složení dětí ve šk.r. 2010/2011 
 

do 3 let 3 leté 4 leté 5 leté starší 

09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 

--- -- 14 10 8     9 13   11  10 15 

 
 

 1.6 Odklad povinné školní docházky 

 

 počet dětí 

odklad povinné školní docházky 2 

dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 

celkem 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Školy v přírodě 

 
 

počet dětí počet dnů na jedno dítě 

- - 

 



 
1.8. Péče o integrované děti 
 

počet dětí druh postiţení 

3 vady řeči 
 

 
 
 
 

1.9 Speciální a specializované třídy, indiv. integrace  
 

 počet tříd počet ţáků poznámka 

speciální třída ---   

specializovaná třída ---   

přípravná třída ---   

indiv. integrace xxx   

z toho vady řeči xxx   

mentálně postiţení xxx   

zrakově postiţení xxx   

sluchově postiţení xxx   

s více vadami xxx   
 

 

1.10 Popis školy 
 

Mateřská škola je součástí Tyršovy základní školy Plzeň v Černicích.  
Bohuţel, právě omezené prostory školy nám zabraňují přijmout k předškolnímu 

vzdělávání stále více dětí, jelikoţ v obci se se stoupající výstavbou nových bytů a 
domů zvyšuje počet rodin s předškolními dětmi. 

Sídlíme v jedné budově. To nám umoţňuje se základní školou velmi úzce 
spolupracovat. Pořádáme společné akce a školy v přírodě. Děti poznávají jak  
pí. učitelky základní školy, tak starší dětí a jsou připraveny na nenásilný přechod do 
základní školy. Ovšem naší velkou bolestí jsou malé třídy, nedostatek místa pro naše 
centra aktivity, ve kterých děti kaţdý den aktivně plní připravené úkoly.  

Věkové sloţení dětí 1. a 2. třídy MŠ je 3 – 7 let. Třídy jsou smíšené. Celkový 
počet dětí je 45. 
Součástí obou tříd jsou vyvýšená patra, na kterých  si děti dopoledne hrají a po 
obědě odpočívají. K dispozici máme školní jídelnu, kam chodíme na obědy. Dále 
vyuţíváme počítačovou učebnu ZŠ a denně tělocvičnu ZŠ. 

Zajišťujeme provoz od 6:30 – 16:00 hodin. 
 
Spádový obvod školy: Černice 
 
1.11  Školní program  

  
Náš ŠVP vychází z RVP a zároveň z programu „Začít spolu“, podle kterého 

jsme pracovali od r. 1997. 



Motto: dítě je největší radostí našeho života, proto z něj chceme 

vychovat plnohodnotného, sebevědomého jedince, který je okolím 
přijímán a uznáván. 

Naším hlavním cílem je vést děti k samostatnému rozhodování, k rozvíjení 
tvořivosti a představivosti, schopnosti řešit problémy. Aby byly schopny kriticky 
myslet a vytvářely si zdravé ţivotní návyky a postoje.  

To vše jim umoţňujeme a nabízíme v tzv. „centrech aktivity“ (Ateliér, 
Manipulační centrum, Pokusy a objevy, Knihy a písmena, Kostkoviště, Dílna, 
Domácnost, Dramatické centrum), kde naplňujeme cíle třídního vzdělávacího 
programu. Děti mají moţnost si vybrat, která činnost se jim ten den líbí. Během týdne 
se vystřídají ve všech centrech aktivity. Činnosti jsou připraveny v různých úrovních 
obtíţnosti podle věku dětí. 

Téma ŠVP je rozděleno do tří integrovaných bloků – na něj navazuje TVP, 
který je rozpracován do měsíčních témat podle potřeb konkrétní třídy a podle situace 
a zájmů dětí. 

 
 

 
 
Demografický vývoj  
Vzhledem k rostoucí výstavbě v Černicích a okolí počet dětí, které se hlásí 
do MŠ stále stoupá a kapacita MŠ této poptávce nestačí. 

  
  

 
 
4.  Rozhodnutí ředitele školy 
 

rozhodnutí ředitele školy ( dle účelu) počet počet odvolání 

zařazení do MŠ (počet dětí 
zapsaných na šk.r. 11/12 

12 5 

zařazení do SpMŠ --- --- 

zařazení postiţeného dítěte --- --- 

ukončení docházky (počet dětí, 
které ukončily docházku v 8/2011 

12 --- 

Výjimky z max.počtu dětí ne x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.Podmínky: 
 
5.1 Materiální a prostorové: 



- prostory dvou tříd v současné době neodpovídají normám a kapacitě MŠ (dle 
zjištění Krajské hygienické stanice) a samozřejmě NEODPOVÍDAJÍ zvýšené 
poptávce o umístění dětí do MŠ 
-  malé prostory tříd nejsou dostačující pro skupinovou práci v centrech aktivity 
-  nábytek je otevřený a jejich obsah je přístupný všem dětem  
- hračky jsou v dosahu dětí, jejich mnoţství je dostačující pro počet dětí ve třídách 
- vyvýšená patra slouţí jak k hraní dětí, tak k odpočinku. Jejich velikost neodpovídá     
počtu dětí, proto se v případě potřeby připravuji lehátka i dole pod vyvýšeným 
patrem. 
- lůţkoviny jsou pravidelně větrány a 1x měsíčně si je rodiče odnášejí domů vyprat 
- zahrada svoji velikostí neodpovídá počtu dětí, ale je dostatečně vybavena  
prolézačkami, pískovištěm a klouzačkou. Travnatý povrch je ve velmi špatném stavu, 
po letech vyšlapaný. Keřovité rostliny, které jiţ byly velmi staré, rozrostlé a 
nevyhovující, jsme byli nuceni vykácet. Na obnovu zatím nemáme prostředky a 
čekáme jak dopadne plánovaná přístavba školy.  
 „Učebna v přírodě“ – byly zde vybudovány 2 záhonky, které nám slouţí k pěstování 
rostlin, dále zde děti mají k dispozici stůl „písek-voda“ a velkého, dřevěného červíka 
„Pepíka“ 
 
 
5.2 Cíle 

- vychází z RVP  
- z výsledků hospitací vyplývá, ţe se nám daří je naplňovat 
- vychází z potřeb dětí, aktuálně je přizpůsobujeme zájmu dětí 
- respektují individuální potřeby dětí 
 
 
5.3 Spolupráce s rodiči 
- ve vztazích panuje oboustranná důvěra 
- rodiče mají moţnost se kdykoliv podílet na dění v MŠ, zúčastňují se různých aktivit  
  MŠ (solná jeskyně, bruslení, škola v přírodě, ZOO, návštěvy kulturních akcí) 
- rodiče jsou průběţně informováni o prospívání dítěte 
- rodiče jsou neustále inspirováni ke vzájemné spolupráci, čehoţ mnoho rodičů   
  vyuţívá 

 
 

5.4 Hygiena a bezpečnost 
- hygienické zařízení neodpovídá celkovému počtu dětí, chybí nám 1 umyvadlo. 
Prostorové podmínky nám neumoţňují tuto skutečnost zatím napravit. 
- vyvýšená lůţková část je dostatečně zabezpečena proti úrazu 
- na ručníky nemáme dostatek prostoru, navzájem se dotýkají, proto jsme je zrušili a 
do umývárny i tříd zakoupili zásobníky na papírové ručníky 
- pobyt venku a pobyt v tělocvičně je dostatečně dlouhý (dopoledne i odpoledne) a je 
dostatečně zabezpečen proti úrazu 
- materiální vybavení odpovídá hygienickým normám a odpovídá věku dětí 

 
 
 
 

5.5 Personální 



- zaměstnanci MŠ (3 učitelky na celý úvazek, 1 učitelka na zkrácený úvazek) mají 
dostatečné vzdělání ke svému zařazení, protoţe však bojujeme s neustálým 
nedostatkem učitelek zaměřených přímo na předškolní pedagogiku, zaměstnali jsme 
prozatím  2 učitelky z 1.stupně ZŠ 
- během roku se p.uč. zúčastnily řady vzdělávacích akcí ( pedagogické centrum, 
dvoudenní víkendový seminář „Emoční inteligence). Je velmi smutné, ţe přestoţe se 
chceme i nadále profesně vzdělávat, škola nemá finanční prostředky na proplácení 
těchto seminářů, proto si p.uč. některé semináře platily samy.  
- vedoucí učitelka a jedna p.učitelka ze druhé třídy vedou souvislé praxe studentek 
z Pedagogické fakulty 
 
5.6 Psychosociální 
- komunikace pedagoga s dítětem je vstřícná, empatická, snaţíme se o důvěru a 
toleranci mezi dětmi a pedagogy 
- děti jsou podporovány v samostatnosti, oceňovány přiměřeně k výkonu dítěte 
- vzděláváni uzpůsobujeme mentalitě a potřebám dítěte 
- děti mají stejná práva, moţnosti a povinnosti 
- děti jsou chváleny a odměňovány s ohledem na jejich mentalitu - podporujeme děti 
méně 
- aktivní , vybízíme je k samostatnosti, důvěře a spolupráci 
- personál MŠ je laskavý a tak vytváří dětem prostředí, kde se cítí bezpečně a 
spokojeně 

 
5.7 Řízení 
- komunikace mezi základní školou a mateřskou školou je vstřícná  
- mezi zaměstnanci jsou dobré osobní vztahy, vstřícná a ţivá komunikace 
- povinnosti a pravomoci kaţdého jsou jasně vymezeny /prac. náplň, řád 
školy/ 
- ředitele školy, podporuje spolupráci, diskuzi, poskytuje prostor pro tvůrčí práci 
kaţdého, ke vzájemnému předávání zkušeností. 
- ředitel a vedoucí uč. MŠ respektují názory zaměstnanců školy 
 
 

 

6. Školní a mimoškolní aktivity 

 
Během školního roku jsme uskutečnili několik akcí: 

   
- vánoční dílna (výroba věnců) – účast 10 rodičů 
- maškarní rej – účast 2 rodičů 
- návštěva ZOO – účast 4 rodičů 
- „Letní slavnost“- téma „Kdyţ zalovím ve své knihovničce“ 
- 10 ozdravných pobytů v „solné jeskyni“  
 
ze sportovních akcí: 
- halová olympiáda společně s 1. a 2. tř. základní školy 
- 2-měsíční bruslení – účast 15 rodičů 
- zápas ve floorbale s 1. třídou ZŠ 
- Veselá olympiáda se ZŠ  
- Drakiáda se ZŠ 



- plavání 
 
navštívili jsme: 
- divadlo Alfa  
- koncert LŠU v koncertním sále ZŠ Chválenická ul.  
- 2 divadelní představení v KD Šeříkova ul. 
 
nadstandartní aktivity: 
- výuka anglického jazyka 
- taneční krouţek 
- artefiletika 

 

 další vzdělávání předškol.dětí: 
- počítače 
- sportovní hry 
- výtvarné a pracovní činnosti 
 
  

7.  Závěrečné zhodnocení školního roku 

 
 V tomto školním roce jsme začali s tříletým projektem na téma  
„Pohádkový svět“. Seznámili jsme se s dvojicí kamarádů Karlíkem a Boříkem, 
kteří nám po celý rok vyprávěli své zážitky z pohádkového světa plného kouzel.   
  
Velmi intenzivně spolupracujeme se základní školou, zapojujeme se do 
společných projektů, navštěvujeme 1.tř. ZŠ a p.uč. z 1.tř. ZŠ  na začátku škol. 
roku předáváme záznamové archy o dítěti, kde jsou záznamy o vývoji dítěte od 
tří let. 
 S rodiči i nadále velice úzce spolupracujeme, dáváme jim možnost po 
celý rok se zapojovat do veškerého dění v MŠ, čehož rodiče rádi využívají. Za 
to jim patří i naše poděkování. Zvláště děkujeme za pomoc při tvorbě programů 
pro využití interaktivní tabule. 
 Stále více si uvědomujeme, že velké problémy dělá dětem správná 
výslovnost. Většina odkladů školní docházky je udělována na základě 
řečových vad. Nabídli jsme rodičům dětí, které jsou integrovány s řečovou 
vadou, intenzivní logopedickou péči s logopedkou v rámci naší školy. Proto je 
naším cílem do dalších let věnovat se intenzivněji tomuto problému, a to za 
spolupráce  jak rodičů, tak základní školy. 
 

            Stále přetrvává náš veliký problém s neustálým nedostatkem míst 
pro nově příchozí děti. Jejich počet každým rokem dramaticky stoupá. Je 
smutné, že nemůžeme vyhovět nejen rodičům dětí, kteří mají zájem o náš 
způsob výuky, ale již neuspokojíme řadu rodičů, kteří spádově patří do naší 
MŠ. Jelikož se naše obec rozšiřuje a přibývá malých dětí, přáli bychom si, 
aby se tato otázka společně s obcí a zřizovatelem začala intenzivně řešit ! 

    
 



 

 
8. Priority na šk.rok 2011/2012 

        
-  dětem v posledním roce předškolního vzdělávání chceme poskytnout 

 více aktivit, které povedou k lepší přípravě pro vstup do ZŠ                     

- vzhledem ke stále se zhoršující výslovnosti dětí, která je příčinou stále 
většího počtu odkladů, se intenzivněji zaměříme na zdokonalování 
výslovnosti dětí, spolupráci s rodiči, logopedem a základní školou 

- chceme dávat důraz na rozvoj produktivních řečových dovedností 
prostřednictvím dramatizace a komunitních kruhů (všechny p.uč.) 

- po konzultaci s p.učitelkami ze ZŠ se zaměříme na grafomotoriku, 
správné držení tužky a rozvoj jemné motoriky dětí ( všechny p. uč.) 

- dále budeme spolupracovat se základní školou ve výuce anglického 
jazyka a zařadíme procvičování do činností během dne v MŠ ( p. uč. 
Iveta Holubová) 

- nadále se budeme snažit co nejvíce spolupracovat s rodiči, nabízet jim 
účast na dění a akcích školy 

     -     nové p.učitelce pomůžeme k bezproblémovému zapojení do kolektivu  
                

 

 

 
 
vypracovala: Iveta Holubová     Mgr. Dagmar Rubášová  
vedoucí učitelka MŠ                                             ředitelka školy 

 
-------------------------------------        ------------------------------------ 
V Plzni dne 30.8. 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Zájmová mimoškolní činnost 
 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA TYRŠOVĚ ŠKOLE  šk.r. 2010/2011 
ZAHÁJENÍ: 4.10. 2010       KURZOVNÉ SE PLATÍ U VED.KROUŢKŮ NEBO NA 

ÚČET ŠKOLY DO  30.9. 2010 

KURZOVNÉ:         

    700,- Kč na škol.r.pro ţáky Tyršovy ZŠ, pro ţáky jiných škol 1.200,- 

Kč/šk.r.                  

    flétny:  850,- Kč na škol.r. pro ţáky Tyršovy ZŠ, pro ţáky jiných škol 

1.400,- Kč/šk.r.                          

    Taneční škola p. Kozelky: určují si kurzovné sami 
TELEFONNÍ KONTAKT:   ZŠ   378 027 001    /   mob.  602 178 445 

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 
ČAS: 

MÍSTO: 

URČENO 

PRO:. 

NÁZEV 

JMÉNO VED. 

ČAS: 

MÍSTO: 

URČENO 

PRO: 

NÁZEV 

JMÉNO 

VED. 

ČAS: 

MÍSTO: 

URČEN

O 
PRO: 

NÁZEV 

JMÉNO VED. 

ČAS: 

MÍSTO: 

URČENO 

PRO: 

NÁZEV 

JMÉNO 

VED. 

ČAS: 

MÍSTO: 

URČENO 

PRO: 

NÁZEV 

JMÉNO 

VED. 

  

13:15 – 14:15 

      TV 
     3.  - 5. tř.       

   

 

SPORTOVNÍ 

      HRY 
  
V.Sučková 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12:40 – 13:10 

 

 

 

Angličtina MŠ 

 

 D. Rubášová 

  

 

13:15 – 14:15 

   podkroví 

     2.-3.tř. 

 

 

FLÉTNA I. 

 

B. Škopková 

 

 

13:15-14:15 

TV 

 3.- 5.tř. 

 

TANEČNÍ 

VÝCHOVA 

 

V.Šimečková 

 

13:15-14:15 

        TV 

   1. + 2.tř. 

 

 

SPORTOVNÍ 

         HRY 

  T.Řezáčová 

13:15-14:15 

     TV 

   1.-5.tř. 

  zdarma 

ZDRAVOTNÍ 

      TV 

( nepov.před.) 

 

T. Řezáčová 

  

 

 

 12:40 – 13 :10 

   

 

Angličtina   MŠ 
   D. Rubášová 

 

14:20 – 15:20 

 

ANGLICKÁ 

KONVERZ. 

 

 

J. Švecová 

13:15-14:15 

  podkroví 

   1.+2.tř. 

 

14:15-16:00 

  podkroví 

 

PRÁCE s PC 

F. Vaculík 

 

Pokročilí - PC 

+  programování 

F.Vaculík 

 

 

13:15 – 14:45 

    4. – 5.tř. 

 

 

VÝTVARNÝ 

KROUŢEK 

 

M. Voráčková 

    

  

 13:15 – 14:15 

      3. – 5.tř. 

 

ŠIKOVNÉ RUCE 

   

   T.Řezáčová 

 

14:15 – 15:15 

  3. – 5.tř. 

 

DEBRUJÁŘI 

V. Pszczólka 

  13:15-14.15 

 

  4. – 5.tř. 

 

 

FLÉTNA II. 

B. Škopková  

 

15:15 – 16:45 

 

    1. – 3.tř. 

 

VÝTVARNÝ 

KROUŢEK 

M. Voráčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:25 – 16:25 

       MŠ 

 

ARTEFILE- 

TIKA 

J.Pszczólková 

15:15-16:15 

 

     1.-2.tř. 

TANEČNÍ 

VÝCHOVA 

J. HAISOVÁ 

 

  15:25-16:25 

 

         ZŠ 

 
ARTEFILETIKA 

J.Pszczólková 

  

19:00 – 21:00 

Dospělí   

KROUŢEK 

TVOŘENÍ 

  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


