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Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2015/2016 

 
 
 

 

 

1 Základní údaje o škole 

 

1.1   Název školy:     Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7,  

                                                                  příspěvková organizace 

 
sídlo: U Školy 7, 326 00 Plzeň 

 

IČ: 708 789 51 

 

zřizovatel školy: Statutární město Plzeň 

 

vedení školy: Mgr. Věra ŠIMEČKOVÁ, ředitelka školy 

 
telefonní spojení: 378 027 000 

 

e-mailové spojení: tyrsovazs@gmail.com 

 

webové stránky školy: www.tyrsovazsams.plzen.eu 

 

 

1.2 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení: 
 

č. j. ŠMS/7505/05, rozhodnutí ze dne 21. 6. 2007 s účinností od 1. 9. 2007 

 

 

 

mailto:tyrsovazs@gmail.com
http://www.tyrsovazsams.plzen.eu/
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1.3 Seznam pracovišť 
 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství U Školy 7, 326 00 Plzeň   

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

 

U Školy 7, 326 00 Plzeň 

 

6 ZŠ 

 1 MŠ  

 4 ŠD 

ŠJ 

 

140 

 18 

120 

246 

                                          

Vltavínová 10, 326 00 Plzeň 

 

2 MŠ 

výdejna 

 

56 

        56 
 

 

1.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

Název ŠVP Č. j. V ročníku 

Začít spolu od začátku         1. – 5.  

                    
                                                                                                           
1.5   Součásti školy  

 

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

  2015/2016     2015/2016 

MŠ 74 3 

ZŠ 140 6 

ŠD 120 4 

ŠK 0 0 

 

1.6 Zařízení školního stravování 

 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků  

Celkový počet 

zaměstnanců 

250 214 34 34 

(z toho) 

Výdejna MŠ 

Vltavínová 

 

53 

 

6 

 

6 

 

 

1.7  Zajištění dalšího stravování  

 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *     ne 
Projekt Mléko do škol    ne 
Projekt Ovoce a zelenina do škol   ano  

* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
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1.8 Typ školy 

 

 neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 

 

 

1.9  Spádový školský obvod školy  -    Školský obvod 2 

                Spádový obvod MŠ – ÚMO 8  

 
1.10 Speciální třídy naše škola nemá 

 

 

1.11 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení  0 

Sluchově postižení  0 

Zrakově postižení 0  

S vadami řeči  1 

Tělesně postižení  1 

S více vadami  2 

S vývojovou poruchou učení   10 

S vývojovou poruchou chování  8 

Autismus  5 

Celkem  27 

 

 

1.12 Materiálně technické zajištění školy  

 

1.12.1 Materiální  

Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou neustále obnovovány a 

doplňovány s přihlédnutím na smysluplnost a kvalitu.  

Jsou financovány z grantů, darů rodičů a z ONIV. 

 

 

1.12.2 Prostorové  

Areál školy tvoří dvě části. Hlavní budova na adrese U Školy 7 je sídlem ředitelství, základní 

školy, školní družiny a jedné třídy MŠ. V letošním roce je jí 129 let. V budově je školní 

jídelna a kuchyně.  Součástí školy je také tělocvična a v suterénu keramická dílna. Pro výuku 

jazyků slouží od minulého školního roku jazyková učebna. 
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Na školní budovu navazuje školní zahrada.  

Nadále škole chybí odborná učebna ateliéru a multifunkční učebna pro potřeby dětské 

knihovny, čtenářského kroužku a dramatického kroužku. Tato učebna by mohla být využívána 

i jako prostor pro jedno oddělení školní družiny a jako relaxační místnost pro žáky, kteří 

potřebují v rámci vyučování pracovat individuálně s asistentkou v klidném prostředí. Škole 

také chybí zázemí pro učitele. V budově se nedaří najít místo pro sborovnu. Učitelé tak musí 

mít své osobní věci v kmenové třídě a v době volných hodin nemají kde pracovat.   

 

Byla zpracována nová vize přestavby školy, která by tento problém pomohla vyřešit. 

Věříme, že se v brzké době podaří sehnat potřebné finance a Černická škola bude moci 

naplňovat moderní výuku a hodnotný vzdělávací program nejen díky nadšení a profesionalitě 

pedagogického sboru, ale i díky vyřešení tolik chybějícího prostoru školy. 

 

 

 

 
Studie přístavby odborné učebny pro výuku ateliéru a multifunkční učebny pro výuku dramatické výchovy, 

čtenářských dílen, žákovské knihovny a relaxačního prostoru 

 

 

Stávající stav     Studie 
       Studie přístavby multifunkční učebny pro výuku 

                   dramatické výchovy, čtenářských dílen a žákovské  

                   učebny a odborné učebny pro výuku ateliéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie přestavby hlavního vchodu  
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Škole také chybí kvalitní hřiště, kde by mohla probíhat venkovní výuka TV a které by 

bylo využíváno školní družinou a mateřskou školou. Ve spolupráci s ÚMO 8 proběhla v 

loňském školním roce výstavba malého hřišťátka v blízkosti školy. Tohoto počinu si 

velmi vážíme. 

 

 

Děti si spolu se svými paními učitelkami dotvořily herní prvky tím, že si natřely betonové 

„pastelky“, které jsou symbolem naší školy. 

  

 

 

 

Na modernizaci venkovních prostor, které by mohly alespoň částečně tento problém řešit, 

byla také vybudována nová studie a dokonce i uvolněny finance ze strany zřizovatele. 

Přestavba bude probíhat ve školním roce 2016/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V loňském školním roce byla uskutečněna přestavba a rekonstrukce kuchyně a jídelny. 

Byly zrenovovány rozvody plynu, elektřiny i odpadů a vyřešena vlhkost jídelny 

položením nových podlahových izolací. 



Výroční zpráva - Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7,                                                                          

příspěvková organizace  

 

 

 6 

Jídelna byla vybavena novým nábytkem a výdejními okénky. 

 

  
 

Během prázdnin byla vybudována malá šatna pro učitele, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dvě toalety pro pedagogy, zrekonstruována dívčí toaleta v přízemí školy a nově 

vybudovány chybějící toalety pro dívky a chlapce ve 2. poschodí školy. 
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Dále byl zrekonstruován hlavní štít školy  

(odstraněno cimbuří, které již hrozilo zřícením)  

a byla proražena nová okna do učebny budoucí  

1. třídy (tato učebna byla tmavá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V budoucí 1. třídě byly zřízeny nové rozvody  

elektřiny, položena nová podlaha a učebna byla 

vybavena novým moderním nábytkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatně stojí budova mateřské školy Vltavínová  

10 s kapacitou 56 dětí (2 třídy),  

výdejnou a zahradou. Jedna její třída je bezbariérová.  

Její provoz byl zahájen 22. 9. 2014. 
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Ve stávající budově školy byla ponechána jedna třída MŠ (počet dětí 18).  

Nová budova je řešením pro dosud nedostatečnou kapacitu míst v MŠ v daném obvodu. 

Bylo třeba dořešit dodávku obědů a svačinek, které se vaří ve školní kuchyni školy a 

v nové budově jsou vydávány výdejnou MŠ (v přízemí školky). Do nové MŠ jsou 

dováženy školním automobilem, který škola získala díky vstřícnosti zřizovatele – OŠMT 

MMP. 

Bylo vytvořeno nové pracovní místo pro pracovnici dovážející obědy a pro pomoc ve 

výdejně školky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacita mateřské školy však stále nestačí pokrýt poptávku ze strany rodičů. Nebylo přijato 8 

tříletých spádových dětí.  

Převis byl i při zápisu dětí do 1. tř. ZŠ. Je to způsobeno především výstavbou nových domů v 

našem obvodu, ale i programem a kvalitou školy, pro kterou je mezi rodiči vyhledávanou.  

V minulém školním roce byla naše ZŠ přiřazena do školského obvodu Plzeň 2. Tento krok byl 

nutný vzhledem k tomu, že kapacita školy nedokáže uspokojit všechny žadatele z ÚMO 8 

Černice a rodiče předškoláků tudíž mohou nově žádat o přijetí svých dětí do 1. tříd i na 

ostatních školách daného obvodu. 

Do nové MŠ se svačiny a obědy dováží služebním autem. Máme ovšem problém s 

nevyhovujícími malými kuchyňkami-výdejnami, kde uložení objemných přepravních nádob 

se svačinami a obědy pro 53 dětí a 6 dospělých je problematický. Prostory jsou stísněné bez 

možnosti větrání a spuštění odpovídající klimatizace. 

Součástí nové mateřské školy je zahrada, kde jsme při zahájení provozu společně s rodiči a 

dětmi zasadili několik stromů, aby v budoucnu vznikl na zahradě stín, kam by se mohly děti 

schovat. Jelikož to bude trvat několik let, než budou dostatečně vysoké, nechali jsme nad 

pískovištěm vybudovat dřevěný přístřešek, který nám v současné době poskytuje jediný stín. 

 

 

 

 

1.13.3 Technické  

V běžném chodu školy využíváme informační a komunikační technologie. Pro výuku nejen 

ICT, ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky, která je vybavena 26 

počítači a multimediální technikou. Učitelé ZŠ i MŠ mají k dispozici počítače ve všech 

třídách. Každá učebna je vybavena dataprojektory a tři z nich i interaktivní technikou 

E Beamy. V MŠ jsou dvě třídy vybaveny interaktivními tabulemi SMART a jedna třída 

interaktivním stolem s dotykovou plazmovou televizí. Všechny počítače školy jsou propojeny 

do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé i žáci přístup na internet. Celá škola má připojení 

na wifi. Tělocvična školy je vybavena kvalitní zvukovou technikou včetně možnosti použití 

mikrofonu. Každý učitel má svoji e-mailovou schránku s adresou. Celý systém je připojen na 
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optickou síť města Plzně. Od roku 2007 pracujeme v systému Škola ON LINE. Učitelé 

mohou využívat barevné kopírky (tisk, kopie, scan), tablety a audiotechniku.  

V tomto školním roce byla škola vybavena 10-ti žákovskými tablety (IPady), díky nimž byla 

zřízena mobilní počítačová učebna. Tablety jsou hojně využívány ve výuce i v programu 

školní družiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dílny škola nemá, ale v rámci grantu na podporu technického vzdělávání byly zakoupeny 

přenosné boxy a kvalitní nářadí pro žáky na výuku pracovních činností – Svět práce. 

 

 

 

 1.13.4 Hygienické  

Pro dodržování pitného režimu je během velké přestávky a v odpoledních hodinách pro 

družinu ve školní kuchyni k dispozici žákům i učitelům čaj, voda, popř. šťáva. Pro děti MŠ je 

pitný režim zajištěn celodenně. 

O velké přestávce mohou žáci využít tělocvičnu školy i školní zahradu k relaxačně 

pohybovému vyžití.  

Samozřejmostí je sociální zázemí v obou budovách. Zrekonstruovány byly dívčí toalety 

v přízemí a vybudovány nové toalety pro dívky a chlapce ve 2. podlaží školy. 

Snažíme se denně dopoledne i odpoledne využívat naší zahradu k pohybovým aktivitám. 

S předškoláky chodíme každý pátek na dlouhé výlety do okolí Černic, zejména do nedalekého 

lesa.  

Denně máme jednu vyučovací hodinu k dispozici tělocvičnu v základní škole, kde se naše 

třídy pravidelně střídají a využívají ji k intenzivní pohybové aktivitě dětí.  

 

 

 

1.13    Školská rada  

 

Rada školy na Tyršově ZŠ je zřízena od 1. 7. 2001 jako šestičlenná a je plně obsazena.  

20. 3. 2015 byla vydána příloha č. 6 ke zřizovací listině Školské rady, která upravuje 

členy Školské rady. 

Volba nových členů proběhla 27. 2. 2015 

Předsedkyní byla zvolena p. L. Kubalíková  a další zástupkyní rodičů p. I. Pudilová. 

Za pedagogy nadále ve Školské radě působí Mgr. P. Dammerová a p. I. Holubová. 

Za zřizovatele Mgr. Ivana Bartošová, RNDr. Jan Štýbr. 
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2 Personální zabezpečení činnosti školy 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 

 Přepočtený / fyz. % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 23,24/22  

Z toho odborně kvalifikovaných  

23,24/22 

 

100% 

 

 

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do 

školy: 0 

 

2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 11 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 0 4 

36 – 50 let 1 6 

51 – 60 let 0 5 

60 – více let 0 0 

Celkem 1 15 

Rodičovská dovolená 0 1 

 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

1. Klub koučování ředitelů škol - KCVJŠ 1 

2. Kolokvium ředitelů 1 

3. Koučování vedoucích pracovníků – ZŘŠ - KCVJŠ 1 

4. Začít spolu – den ve třídě 2 

5. Myšlenky, které fungují – konference učitelů AJ 3 

6. Spirála – čtenářská gramotnost – kolegiální podpora 3 

7. Zkušenosti s matematikou podle prof. Hejného 8 

8. Dílna čtení  20 

9. INSPIS - ŠVP 3 

10. Psychomotorické hry  3 

11. Studium intuitivní pedagogiky 1 

12. Studium školského managemantu 1 
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13. Spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele 6 

14. Studium předškolního vzdělávání ZČU Plzeň 2 

15. Letní škola – sdílení zkušeností z práce se čtenářským 

kontinuem 

1 

16. Seminář na téma: „Co může pedagog i rodina udělat pro 

zachování bezpečného školního klima?“ 

 

12 

17. Vzájemné náslechy - reflexe 15 

18. Sdílení vzájemných náslechů 15 

19. Začít spolu v kostce 1 

20. Do tajů nové matematiky 1 

21. Začít spolu - hodnocení 20 

22. Festival pedagogické inspirace 6 

23. Pomáháme školám k úspěchu – mapy učebního pokroku 

– čtenářská gramotnost 

2 

Celkem zúčastněných pracovníků 20/128 

Celkem pořádaných akcí 23 

 

 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  3,288 /5     

  

 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 

 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický):   3,288 /5  

 

 

 

 

 

 

3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 

 

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

55 6 40 2 

 
 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

 

17 

 

0 

 

0 

 

13 

 

0 

 

0 

 

1 
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Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 16 

- přijatých na víceletá gymnázia 13 

 
 
 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2. 

 
3.4  Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015 

 

Počet kurzů Počet absolventů 

 

0 

 

0 

 

 

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

 

140 

 

124 

 

16 

 

0 

 

0 

 

80 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42) 

 

 

4.2 Chování žáků 

 

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 žáků (celkem za školní rok) 

 

Zameškané hodiny celkem 9 552 

- z toho neomluvené 0 
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4.4 Přestupy žáků mezi ZŠ – 0 

 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 0 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 0 

 

 

 

5 Prevence sociálně patologických jevů 

 
 
1.  Ve školním roce 2014-15 došlo k rozšíření školního poradenského zařízení o další dva 

členy. Díky Rozvojovému programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních 

speciálních pedagogů ve školách u nás i letos působil speciální pedagog PhDr. P.Hrouzek 

Ph.D.  Jeho úkolem byla individuální péče, poradenství pro žáky a jejich rodiče, kteří 

potřebují podporu či pomoc při řešení problémů v oblasti výchovy, vzdělávání, rodinných 

a mezilidských vztahů, ale i pro žáky v krizové situaci. Dále zajišťoval situační intervenci 

v kmenové třídě a podporoval vytváření pozitivního klimatu v kolektivu třídy, odborně 

podporoval a spolupracoval s pedagogy školy, případně zprostředkovával další odbornou 

péči.  

1. Tým speciálních pedagogů rozšířila díky uvedenému programu i Mgr. K.Láfová, která  

opět nabízela dětem z MŠ individuální logopedickou péči a zároveň vedla jednu 

hodinu ANP na naší škole. 

2. V průběhu školního roku proběhl seminář určený rodičům a pedagogům naší školy 

vedený speciálním pedagogem PhDr. P.Hrouzek Ph.D na téma  „Co může pedagog i 

rodina udělat pro zachování bezpečného školního klima?“  

3. Pedagogický sbor se zúčastnil cyklu seminářů zaměřených na principy programu Začít 

spolu a jejich realizaci na naší škole. 

4. Tradičně  proběhlo několik setkání s rodiči a budoucími žáky prvních tříd ještě před 

jejich vstupem do první třídy (workshopy pro rodiče „Škola dříve a dnes“ a „Do školy 

s radostí i s lehkostí“, projekt v přípravném víkendu „Začít spolu od začátku“, jejichž 

cílem je usnadnit vstup žáků do školy a navázat spolupráci s rodinou.) 

5. Ve školním roce 2015-16 jsme uspořádali celoškolní projekt s názvem Medúza, který 

se stal jednou z příležitostí pro naplnění průřezového tématu mediální výchova.  

6. Žáci vybraných tříd MŠ se zúčastnili vzdělávacího programu Městské policie Plzeň na 

téma Bezpečně na ulici. 

7. Žáci 2.-5. tříd ZŠ se zapojili do interaktivního semináře Bezpečnost dětí na internetu  

      v rámci projektu IN(ternet) Generation.  

8. Žáci pátých tříd byli zařazeni do Ročního programu primární prevence Centra      

      protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Kde se během tří setkání věnovali tématům:  

      Jak se člověk stane závislým, Co vše je závislost, Jak vidí závislost společnost.  
9. K posílení optimálního klima v naší škole tradičně přispěla účast MŠ i ZŠ ve škole 

v přírodě, v projektech napříč školou (Noc kouzel, vánoční a velikonoční dílny,…), 

odpoledních volnočasových aktivitách.  
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6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou  

 

PC kroužek 

PC kroužek – pokročilí 

Strategické hry 

Poikaření 

Taneční výchova 

Flétna I 

Flétna II 

Kroužek šití 

AJ konverzace 

Sportovní hry I 

Sportovní hry II 

Věda nás baví 

Florbal I 

Florbal II 

Němčina pro začátečníky 

Animační kroužek I 

Animační kroužek II 

Zdravotní TV 

Dramatický kroužek 

Angličtina pro MŠ 

Sportovní hry pro MŠ 

Keramický kroužek 

 

 

Všechny kroužky jsou vedeny kmenovými učiteli ZŠ a MŠ, díky jejich profesionalitě a 

erudovanosti je zaručena kvalita náplně i pedagogického vedení kroužků. 

Florbal je pak veden trenérem florbalu – hráčem FBC Plzeň, Věda nás baví je vedena 

lektorkami neziskové organizace „Věda nás baví“. 

 

 

 

6.2 Mimoškolní aktivity – foto  viz webové stránky školy 

 

 Vítání občánků ÚMO 8 Plzeň Černice 

 Drakiáda  

 Maškarní rej  

 Divadelní vystoupení pro rodiče  

 Letní slavnost ve sportovní hale Lokomotiva  

 Vystoupení tanečního kroužku a kroužku flétniček na schůzi důchodců v Lidovém 

domě Černice  

 Celoškolní projekty  

 Veselá olympiáda  

 Vánoční zpívání dětí MŠ a žáků ZŠ pro rodiče a hosty  

 Vánoční dílny  
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 Velikonoční dílny  

 Vynášení Morany  

 Noc kouzel  

 Oslava Dne matek  

 Školy v přírodě  

 Zájezd do Anglie pro žáky 5. tříd 

 Bruslařský výcvik 

 Cesta za velikonočním zajíčkem 

 Průvod se světýlky  

 Workshopy pro rodiče budoucích prvňáčků  

 Přípravný víkend pro rodiny budoucích prvňáčků  

 Celoškolní turnaj ve florbalu  

 Šipkový turnaj 

 Čertí stezka 

 Turnaje ve vybíjené  

 Halová olympiáda „Haluška“ pro žáky MŠ – 2. ročník  

 Halová olympiáda „Haluška“ pro žáky 3. – 5. ročníku  

 Pěvecká soutěž  

 Den otevřených dveří 

 Pythagoriáda 

 Logická olympiáda 

 Matematická olympiáda 

 Matematický klokan 

 Návštěvy divadla Alfa 

 Recitační soutěž  

 Taneční soutěž  

 Školní výlety MŠ – 5. třída  

 Pouštění lodiček – ŠD  

 Aktivní sobota – soustředění kroužku PC  

 Animační soustředění – pro děti z kroužku Animace 

 Sběr suchého pečiva pro ZOO Plzeň ve spolupráci s občany Černic  

 Návštěva muzea K. Zemana – Praha – pro děti z animačního kroužku  

 Návštěva baletního vystoupení Popelka (členové tanečního kroužku a jejich rodiče) 

 Celoškolní projekt „Medúza“ – zaměřený na mediální výchovu 

 Cesta za pokladem 

 Návštěva útulku pro opuštěná zvířata 

 Koncerty v jednotlivých třídách pro rodiče a spolužáky 

 Rozsvícení vánočního stromečku ÚMO 8 

 Mezinárodní projekt „Záložky do knih“ 

 Akce spojené s patronátem 5. tř. nad spolužáky 1. tř. 

 Škola v noci také žije – aneb nebojme se přespat ve škole 

 Pyžamový den 

 Bramboriáda 

 Den zvířat 

 Školy v přírodě 

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
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Dlouhodobě spolupracujeme s 25. ZŠ Chválenická ul. (sportovní setkání, návštěva školy za 

účelem seznámení se s budovou školy a pedagogickým sborem) nově spolupracujeme s 28. 

ZŠ, kam v posledních dvou letech přechází většina žáků do 6. ročníku (návštěva školy, den 

pro nové žáky, konzultace s výchovnou poradkyní a ředitelkou školy). 

 

 

6.4. Partnerství se školami v zahraničí 

 

Spolupracovali jsme se ZŠ s MŠ J . Smreka v Melčiciach-Lieskovom na Slovensku v rámci 

akce „Záložky spojují“ (výroba záložek a průvodních dopisů od žáků naší školy). 

 

6.5 Zapojení do projektů 

6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015 

 

 

6.5.2 Ostatní 

 Pomáháme školám k úspěchu  

 čtenářská gramotnost Spirála 

 KORESK – koučování ředitelů škol 

 Studentské praxe a náslechy studentů Pedagogické fakulty Plzeň 

 ČŠI Vzdělávací lídr - Kompetence III 

 Partnerství na projektu Cesta k inkluzi – příjemce dotace ZČU Plzeň 
 

 

6.6 Výchovné poradenství 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných  

            programů 

            Ve školním roce 2015-16 díky Rozvojovému programu MŠMT na podporu 

školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách mohli u nás i nadále působit 

speciální pedagogové PhDr. P. Hrouzek Ph.D a Mgr. K. Láfová.  

PhDr. P. Hrouzek Ph.D pokračoval v poskytování  individuální péče vybraným žákům 

a jejich rodičům, zajišťování situační intervence v kmenových třídách. Odborně podporoval a 

spolupracoval i s pedagogy školy.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali v hodinách ANP vedených  

speciálními pedagogy Mgr. K. Láfovou a Mgr. V.Sučkovou. Mgr. K. Láfová poskytovala i 

individuální logopedickou péči žákům MŠ. Účast asistenta pedagoga v hodinách umožnila 

lépe naplňovat individuální vzdělávací plán žáků se SVP.   

Rodiče žáků 5. tř. konzultovali s tř.učitelkou, výchovnou poradkyní a popř. i PPP 

Plzeň, zda je vhodné pro jejich děti studium na víceletém gymnáziu. V průběhu školního roku 

jsme přijali 27 žádostí rodičů o vypracování individuálního vzdělávacího plánu.  
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6.6.2 Spolupráce s PPP 

I letos měli pedagogové příležitost spolupracovat s odborníky poradenských zařízení. 

Na půdě školy proběhly individuální schůzky vyučujících s pracovníky SPC ZŠ a OŠ Zbůch, 

jejichž cílem bylo vyhodnocení individuálních vzdělávacích  plánů a nastavení péče o žáky se 

SVP v dalším období. Individuální plány klientů PPP Plzeň konzultovala výchovná 

poradkyně na tomto pracovišti s jeho vybranými pracovníky. 

 Pracovnici PPP Plzeň provedly se souhlasem rodičů diagnostiku předškoláků ve 

školním prostředí a na následné konzultaci s rodiči a učitelkami MŠ probíraly vhodnost 

odkladu školní docházky u vybraných žáků. 

 Výchovná poradkyně  navázala spolupráci s Mgr. Příkazkou z PPP Plzeň zaměřenou 

především na zlepšení součinnosti poradny a školy při péči o děti se SVP.  

 

 

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

 

Spolupráce s rodinami našich žáků je jedním ze základních kamenů našeho školního 

vzdělávacího programu Začít spolu od začátku. Pedagogové navazují úzký kontakt s rodinou 

velmi záhy. Ještě před vstupem dítěte do školního života se učitelé (pod vedením budoucího 

třídního učitele) setkají s rodiči na přípravných schůzkách (seznámení s programem školy a 

stylem výuky, organizační schůzka). Na konci prázdnin probíhá akce pro budoucí prvňáčky a 

jejich rodiče s názvem Přípravný víkend. Tato akce má seznámit rodiče dané třídy, založit 

vztah se školou a pedagogickým sborem na úrovni partnerství a spolupráce. Především pak 

odbourat obavy budoucích prvňáčků z neznámého prostředí, učitelů a kolektivu. Tato akce má 

v naší škole dlouhou tradici a je vnímána rodičovskou veřejností i pedagogickým sborem jako 

přínosná. Spolupráce školy s rodinami pak pokračuje v průběhu celé docházky žáků do naší 

školy. Rodiče již dlouhodobě v naší škole nejsou pouhými pozorovateli dění ve škole, 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 kroužků a v neposlední řadě i sponzorů. Této nastolené spolupráce a vztahů s 

rodiči si velmi vážíme.  

 

Spolupráce s policií ČR  
- V rámci Dne zvířat nás ve šk. roce 2015/16 navštívili policisté se služebními psy. 

Děti tak mohly vidět výcvik a zásah policejních psů.  

- Projekt AJAX, jehož cílem je zapojit děti do programu primární prevence.  

- Návštěva Policistek s preventivním programem ve všech třídách MŠ 

 

Spolupráce s ÚMO 8 – Plzeň Černice  
- Děti z tanečního kroužku a kroužku fléten vystoupily na schůzi důchodců v Lidovém 

domě a na vítání občánků 

- ve spolupráci s vedením obce byl na zahradě školy rozsvícen vánoční stromeček 

obce (obec poskytla osvětlení a drobné občerstvení, žáci školy se svými učiteli doprovodili 

akci kulturním vystoupením, pracovnice školní kuchyně se podílely na občerstvení) 
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- ÚMO 8 (v čele s p. starostou M. Štěrbou) podporuje rozvoj školy – v minulých 

letech financoval dětské hřiště před školou, které je přednostně určeno pro používání školním 

dětem, přispěl na renovaci školní kuchyně a jídelny  

- v tomto školním roce mohla být díky příspěvku městského obvodu zateplena 

tělocvična a vybudovány nové toalety pro žáky školy 

- Vážíme si této spolupráce a věříme, že i nadále bude škola pro ÚMO 8 Plzeň Černice 

jednou z priorit  

 

Spolupráce s PF ZČU – katedra pedagogické praxe 

Studenti u nás vykonávají souvislou měsíční praxi i průběžnou praxi ve 2. semestru 

(asistence ve třídě 1 den v týdnu), provádějí na škole různá testování a pozorování, která jsou 

součástí jejich diplomových prací. 

  

Spolupráce se SRPDŠ  
Tento právní subjekt je zaregistrován MŠMT od roku 1991 a úzce spolupracuje se 

zástupci školy na pravidelných jednáních. Finančně podporuje různé školní akce.  

 

Akademie nadání Mgr. et Mgr. Smítková  
– spolupráce při práci s nadanými žáky školy (konzultace, školení) 

 

 

6.7 Účast v soutěžích 

 
 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

republiková  

Animánie-

přehlídka 

 

 

15 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

  

Matem.-Klokan 

 

 

56 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 Účast na festivalu 

animovaných 

filmů Festžák 

 

17 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 Czech student 

awards 

 

5 

 

- 

 

1 

 

- 

 PC soutěž „Bobřík 

informatiky“ 

 

3O 
 

1 
 

- 

 

- 
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 Logická 

olympiáda 

1 

(6. místo) 
- - - 

krajské  

AŠSK vybíjená 

 

 

12 

 

- 

 

- 

 

- 

 Logická 

olympiáda 
12 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

regionální Pythagoriáda 4 

 

 

1 - - 

 Logická 

olympiáda 

20 1 1 1 

okresní AŠSK vybíjená 12 

 

- 

 

1 

 

1 

 

 Matematická 

olympiáda 

 

5 1 0 1 

 Pythagoriáda 8 

 

 

4 úspěšní 

řešitelé 
  

 AŠSK šplh 1 - - - 

  
  
7 Údaje o zapojení školy do: 

 

a) rozvojových programů 

 

Primární prevence soc.-patalog. jevů Magistrát MP – OŠMT 

 

Schváleno 25.000,- Kč 

Podpora tělovýchovných aktivit  Magistrát MP – OŠMT 

  

 

schváleno  19.000,- Kč 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání Magistrát MP – OŠMT 

 

schváleno  67.000,- Kč 

Podpora mimoškolní činnosti Magistrát MP – OŠMT schváleno  26.000,- Kč 

Podpora primární prevence KÚ Plzeňského kraje schváleno    5.000,- Kč 

Podpora školních psychologů a 

spec.pedag. 

MŠMT schváleno  241.917,- Kč 

   

Celkem:                 383.917,- Kč 
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů ---- 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 

Termín inspekční činnosti:     23. – 25.3.2015 a  31.3. 2015 

Závěry inspekční činnosti: 

a) Silnou stránkou právního subjektu jsou vynikající podmínky a předpoklady pro 

kvalitní vzdělávání dětí a žáků. Příkladnou úroveň má systém výchovného 

poradenství. Příkladem dobré praxe je další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a řídící práce ředitelky školy. Všechny hodnocené oblasti v rámci inspekčního 

zjišťování mají vynikající úroveň 

b) Ve škole nebyly zjištěny zásadní a neodstranitelné nedostatky. 

c) Od minulé inspekce se podařilo udržet vynikající úroveň vzdělávacího procesu. 

 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

--- 

 

 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Žádná podobná spolupráce nebyla navázána. 

 

 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2014 

 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 23,24 / 20,54 9,87 / 8,721 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

 

27.136 Kč 

 

16.517 Kč 

 
 

 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice  490 
Příspěvek zřizovatele na provoz 2,784 
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Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
11,316 

Vlastní tržby a výnosy 3,050 
Finanční prostředky z dotací a grantů 1,004 
Příjmy celkem 18,146 
Náklady celkem 18,146 
Hospodářský výsledek 8 
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016  byla schválena:  

 

 

Pedagogickou radou dne 31. 8. 2016 

       …………………………………………… 

       ……………..……………………………. 

       .………………………………………….  
 

Školskou radou  dne  17. 10. 2016  …………………………………………… 

       …………………………………………… 

       ……………………………………………  

       ……………………………………………  

       ……………………………………………  

       …………………………………………… 
 

 
Výroční zpráva za školní rok 2015 /2016 je k dispozici v tištěné podobě v ředitelně školy. 
 

           

 

        ………………………………….. 
Datum:         15. 9. 2016                                     Podpis ředitelky školy 

   Mgr. Věra Šimečková                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Razítko organizace 


