
V ý  r o č n í    z p r á v a
školní rok 2011/2012



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
(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
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 

136
  45

Místa poskytovaného vzdělání 
nebo školských služeb

U Školy 7, 326 00 Plzeň

                                        

1.4 Obory vzdělání   
Název Č.j. V ročníku

Školní vzdělávací program pro ZŠ Začít spolu od začátku 1.- 5.

                                                                                                                                .
1.5   Součásti školy 

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 
oddělení, skupin

      Počet přepočtených
pedagogických pracovníků

2010/2011                 
MŠ 45 2 4,15
ZŠ 136 6 9,57
ŠD, ŠK
ŠD (samostatná) 90 3 2.31
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 žáci podle druhu zdravotního postižení  
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
3

Celkem 25

1.10 Materiálně technické zajištění školy  

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 byla přístavba jednoho křídla školy. Projekt je zpracováván a byla 
podána  žádost  do  11.výzvy  ROP  NUTS  II  Jihozápad.  Žádosti  byly  však 
pozastaveny, vzhledem ke zjištěným nedostatkům tohoto úřadu.



Minulý rok se našla možnost výstavby nové MŠ v blízkosti školy, což by bylo 
ideální řešení - škola by nemusela zastavět jedinou zahradu, kterou mají děti
k dispozici.Odstěhování  dvou  tříd  MŠ  do  nových  prostor  by  vyřešilo  i 
současnou nedostatečnou prostorovou kapacitu ZŠ:
- dvě oddělení  ŠD musí být umístěna v kmenových třídách
-  máme velmi stísněné podmínky pro dělené hodiny i hodiny ANP a 

další třídní aktivity
Velmi nám to komplikuje naplňování našeho ŠVP a brzdí v našich záměrech, 
jak  pomoci žákům hlavně se SVP.
Do dnešního dne však není jasno, zda nová budova MŠ bude či ne. 

1.11 Školská rada   
 Byla zřízena 25.10.2006 a má 6 členů.  Novou předsedkyní byla
 dne 19.3.2012 zvolena paní Bohdana Kotěšovcová.

     

2.Personální zabezpečení školy     

2.1.  Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků*
                                    
27/22,69 16/16,22
* 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 1
ZŠ    8
ŠD, ŠK   1 1 1

2.3.  Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011
Po      počet pedagogických pracovníků

přepočtený stav dle 2.1.
Průb  průměrná délka pedagogické 

praxe
Průměrný věk

16,22 15 37

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.             16,22
-  v důchodovém věku               1

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 0 0      



3.Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Počet vzdělávacích akcí 54
Celkový počet účastníků 16 ped.prac.
Vzdělávací instituce NIDV, KCVJ,  Unie jógy, 

 Ametyst, ZČU,o.s.OCET,o.s. Cognitio,o.s. 
AISIS

4. Údaje o zápisu školní docházky a dalším zařazení absolventů   
školy

4.1  Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd

navržen skutečnost

38 7 7 26 1

4.2  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 5
- přijatých na víceletá gymnázia 3

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2011/2012
Počet kurzů Počet absolventů

0
0



5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků  

5.1. Prospěch žáků   (stav k 31.8.)
Počet žáků 

celkem
Prospělo s 

vyznamenáním 
(s pochvalou)

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky

Hodnoceno 
slovně

135 107 28 0 0 84

- 1 žák plnil PŠD podle §38

5.2. Chování žáků  
Snížený stupeň z chování Počet žáků

1.pololetí 2.pololetí
- z toho 2.stupeň 0 0
- z toho 3.stupeň 0 0

5.3. Docházka žáků   (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem                                 8651
- z toho neomluvené 0

6. Prevence sociálně patologických jevů
   
1. Ve školním roce 2011-12 proběhl na naší škole Týden multikultury, kterému 
předcházelo vzdělávání učitelského sboru v oblasti práce s dokumentárním filmem a 
registrace školy v programu Jeden svět na školách. V průběhu celoškolního projektu 
uspořádali lektoři společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s třídními učiteli semináře 
v jednotlivých třídách na téma dětská práva a dětská práce. 

2. Škola získala možnost zapojit se do programu Minimalizace šikany. Deset členů 
pedagogického sboru bylo proškoleno v rozsahu 72 hodin v této oblasti, celý 
pedagogický sbor se následně zúčastnil 16-ti hodinového semináře na téma šikany, 
její prevence a řešení. Na uvedené semináře navázaly individuální konzultace 
s lektorem programu. 
                    



7.Nadstandardní aktivity

7.1  Zájmová činnost organizovaná školou – viz příloha č. 3

7.2   Mimoškolní aktivity:

 Vítání občánků Černic
 Adventní setkání s rodiči
 Drakiáda
 Maškarní rej s diskotékou
 Divadelní představení pro rodiče
 Vystoupení taneč. kroužku na Dni dětí v Černicích
 Návštěva ZOO /ekol.projekt/
 Letní slavnost  v divadle Alfa 

Celoškolní projekty  :  

 Vánoční radovánky
 Výjezd žáků 5. třídy do Anglie
 Velikonoční dílny 
 Noc kouzel – 2 dny
 Letní slavnost 
 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 pro žáky 3. a 4. ročníku
 Školní výlety od MŠ po 5.třídu
 Projekt Multikultura ve spolupráci se společností Člověk v tísni
 Sběr suchého pečiva pro ZOO Plzeň ve spolupráci s občany Černic
 Návštěva ekolog. farmy 
 Noc ve škole - MŠ a 5. třída
 Pouštění lodiček - ŠD

    Veřejně prospěšná činnost dětí:

 1.000,- Kč- sbírka pro Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci 

 3. 800,- Kč jsme poslali na podporu společnosti Člověk v tísni - 
prodej výrobků dětí na  Letní slavnosti a výnos z prodeje časopisů 

      5. třídy



 1.190,-  Kč- sbírka pro o.s. Život dětem 

 Sběr suchého pečiva pro ZOO s podporou obyvatel Černic

7.3      Partnerství se školami v     tuzemsku  
Spolupracujeme se školou ve Chválenicích - metodická pomoc.

7.4   Partnerství se školami v zahraničí

Nemáme.

7.5 Výchovné poradenství 

7.5.1     Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných   
programů     

Vedle dlouholeté spolupráce s PPP , SPC i s Centrem nadání se podařilo 
tento rok navázat i užší spolupráci s SVP Plzeň. Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami měli opět možnost pracovat pod vedením speciálního pedagoga 
v hodinách ANP. Za úspěšné považujeme i otevření Matematického klubu a 
Literárního klubu, které byly stejně jako asistent pedagoga v jednotlivých třídách 
financovány z projektu EU Peníze školám a které přispěly nemalou měrou k naplnění 
individuálních vzdělávacích plánů žáků s 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. Ti, kteří se 
rozhodli pokračovat ve školní docházce na 25. ZŠ, měli možnost navázat kontakt se 
svými novými spolužáky i tř. uč. ještě před vstupem do této školy.
        Škola zvažuje ukončení spolupráce s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání, 
které nenaplňuje očekávání a potřeby školy.

        
                         
                   
7.5.2 Spolupráce s     PPP, SPC     

V tomto školním roce došlo ke změně psychologa v PPP Plzeň, který spolu se 
speciálním pedagogem úzce spolupracuje se školou při naplňování individuálních 
vzdělávacích plánů žáků se SPU. Proto jsme uspořádali setkání pedagogů s novou 
pracovnicí poradny, abychom mohli navázat na předchozí úspěšnou spolupráci. 
Pracovníci SPC navštívili se souhlasem rodičů naši školu a poskytli vyučujícím další 
cenné rady pro optimální integraci vybraných žáků. Škola navázala užší spolupráci i 
s SVP, které je odborným konzultantem pro práci s další skupinou našich dětí. 

V průběhu školního roku jsme přijali 36 žádostí rodičů o vypracování 
individuálního vzdělávacího plánu.



7.5.3 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 velmi záhy. Třikrát se s rodinami budoucích prvňáčků 
setkají ještě před vstupem dítěte do první třídy a pokračují společnými akcemi 
i v průběhu celých pěti let. Rodiče zdaleka již 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 kroužků 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, jehož cílem je zapojit děti do programu primární 
prevence.

SRPDŠ – tento právní subjekt je zaregistrován MŠMT od roku 1991 a
úzce spolupracuje se zástupci školy na pravidelných jednáních.
Podporuje finančně různé celoškolní akce .

ÚMO  8  Černice –  projednávání  záležitostí  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  průběžnou 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.

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

KCVJŠ –  pedagogové  naší  školy,  magistry  Šístková  a  Sučková,  vedly 
semináře pro pedagogy  na téma Hodnocení a sebehodnocení, Spolupráce 
s rodiči.

COGNITIO,o.s.  – zapojení do projektu o zavádění inovativních forem výuky 
formou mentálního tréninku (Brain jogging)

AISIS, o.s. –  smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Minimalizace 
šikany (proškolení týmu pedagog. pracovníků školy)



7.6 Účast v     soutěžích  
7.7

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných žáků

Umístění
1.místo 2.místo 3.místo

republiková Výtvarná- Hledá 
se modrý tygr

Matem.-Cvrček

10

17

0

1

0

0

0

0
krajská Karlov. skřivánek 2 0 0 0
regionální Mat.soutěže-

Kormat,Klokanek, 
65 0 1 1

okresní Turnaj ve vybíjené
Recitační soutěž
Matematická 
olympiáda

24
3
10

1
0
0

0
0
0

1
0
0

8.Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních grantů
V rámci projektu EU Peníze školám účast dvou učitelů angličtiny na jazykové 
škole v Anglii.

9. Přehled školou zrealizovaných a předložených projektů 
financovaných z     jiných zdrojů:  

Granty za  šk. rok 2011/2012
NF  pro podporu vzděláv. programů a mimoškol. aktivit                 schváleno  :   15.000,- Kč  

Magistrát MP – na kroužky

Podpora výuky cizích jazyků        schváleno 20.000,- Kč

Magistrát MP – OŠMT na jazykový zájezd do Anglie

Primární prevence soc.-patalog. jevů        schváleno 25.000,- Kč

Magistrát MP – OŠMT 
k 30.6.2012  schváleno      celkem:               60.000,- Kč



Podaný grant:

OP VK : Rovný přístup ke vzdělávání – podpora žáků se SVP
         2. 465 560,84 Kč

Ukončený:    k     30.6. 2012  
OP VK: Z lavic do přírody 1. 662.347,42 Kč

Probíhá:
EU Peníze školám :  Ve škole bez obav     888.685,- Kč

 

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

V tomto školním roce inspekce neproběhla.

11.Zapojení školy do dalšího vzdělávání v     rámci celoživotního   
vzdělávání
 Vzdělávání je pro naši školu další důležitou prioritou, jak ukazuje i výše zmíněná 
tabulka.
Ve školním roce 2011-12 proběhl na naší škole Týden multikultury, kterému 
předcházelo vzdělávání učitelského sboru v oblasti práce s dokumentárním filmem a 
registrace školy v programu Jeden svět na školách.
Tento rok jsme se zaměřili také  na školení v oblasti Minimalizace  šikany ve 
spolupráci s obč.sdružením AISIS a jeho projektu, který byl  spolufinancován ESF a 
státním rozpočtem České republiky. To znamená , že tento kurz byl pro naši školu 
naštěstí zdarma. Je to jediná cesta, jak umožnit pedagogům další vzdělávání. 
Finance státu určené na DVPP jsou každým rokem nižší, nepokryjí ani 
minimum našich požadavků.

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

Vzhledem k tomu, že vzděláváme děti od 3 do 10 let, žádnou smysluplnou spolupráci 
v tomto směru jsme neobjevili. Rádi se však necháme inspirovat čtenáři naší výroční 
zprávy.



Závěr

Jak  se  nám  dařilo  ve   škol.roce  2011-2012,  o  všech  radostech  i 
starostech jsem se chtěla podělit  s rodiči  a přáteli  naší školy při Letní 
slavnosti v divadle Alfa na závěr školního roku. Atmosféra slavnosti byla 
však tak krásná a citlivá, že jsem od svého úmyslu nakonec ustoupila, 
protože   jsem  těmi  starostmi,  které  stále  narůstají,  nechtěla  tuto 
atmosféru kazit.  Hledala jsem jiné cesty sdělení.  Výroční  zpráva jako 
veřejný dokument je snad nástrojem vhodným.
Následuje neuskutečněný projev.

Vážení hosté, milí rodiče i prarodiče, přátelé školy !

Děkuji vám, že jste si našli čas a přišli povzbudit naše děti a sebe potěšit další 
LS tentokrát s názvem Křížem krážem sami nic nedokážem. Tak to skutečně  je 
-  sami  nic  nedokážeme  a  jedním s cílů  naší  školy  je  právě  podpora  týmové 
spolupráce. Proto také mohla tato Letní slavnost vzniknout. Největší poděkování 
patří paní učitelce Blance Škopkové a jejím páťákům- v jejich režii se totiž celá 
LS odvíjela.

Dovolím  si  využít  tohoto  širokého  fóra  k  malému  ohlédnutí  za  končícím 
škol.rokem - jaké radosti i starosti nám nadělil.

Nejdříve radosti.

1. Mám radost z pedagogů i žáků  naší školy, že opět dokázali připravit tuto 
pěknou LS jako symbol vzájemné symbiózy pedagogů, žáků i rodičů, 
jako citlivou rozlučku s našimi páťáky, jako milou předtečku za 
škol.rokem 2011-12. Držím palce, aby nás síly a kreativita neopustily ani 
v dalších letech. Nároky na práci pedagogů se stále rok od roku zvyšují. 

2. Další radost se týká  dokončení 2letého  projektu OP VK financ. z ESF 
s názvem Z lavic do přírody. Cílem bylo podpořit ekologické cítění a 
myšlení dětí  přiblížením k přírodě.

Toto jsme realizovali účastí na ŠVP v ekolog. centrech, exkurzemi do farmy 
a vycházkami v okolí školy. Zpětná vazba od dětí: nadšení. Jasně -z lavic 
pryč, kdo by to nebral. Výsledkem grantu je i nově vytvořený e-learningový 
program s ekol. tématikou, který vznikl za spolupráce s Ametyst, o.s.
 a Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU i našich učitelů. Tento program 
bude od září k dispozici na web.stránkách školy pro poučení i zábavu nejen 
dětí, ale doufáme, že  i celých rodin. 
A jestli vás děti nutí třídit odpad a tahají vás od počítačů do přírody - grant 
splnil svůj účel.



3. Potěšující  také  bylo  to,  že  pedag.školy  věnovali  několik  víkendů  se-
bevzdělávání v oblasti minimalizace šikany. Uvědomili jsme si, že šikana 
je skutečně závažným spol. jevem dnešní doby a začíná již v MŠ: učili 
jsme se rozpoznat, co šikana je a co není , i jak ji ve spolupráci s rodiči ře-
šit. Kurz nás oslovil natolik, že bychom jeho zkrácenou verzi rádi nabídli 
i zájemcům z řad rodičů. Předběžný termín semináře je určen na 9.2.2013.

To poslední potěšení si nechám na konec, abychom dnes končili optimisticky, 
po té, co se s vámi podělím i o starosti a trápení.

1.Velkým problémem se stává financování škol - stále se snižují  dotace na 
provoz školy, mzdy zaměstnanců – a to v řádu statisíců.  Jeden příklad za 
všechny  :  položka  ostat.  neinvest.  nákladů  se  snížila  o  80%,  takže  na 
pomůcky a učebnice nám zbyla částka 0. Musíme hledat jiné zdroje, což je 
zatěžující .Udržet vysokou laťku , kterou jsme si pro vzdělávání vašich dětí 
stanovili  už  v roce  1996 za  velké  finanční  i  metodické  pomoci  Sorosovy 
nadace Open society fund,  je stále obtížnější a stojí nás opravdu hodně sil.

2. Dramaticky se zvyšuje počet dětí s výukovými a výchovnými problémy, 
dětí nesoustředěných, s nezralou nervovou soustavou, přecitlivělých k vlastní 
osobě,  necitlivým k potřebám ostatních  dětí.  Přibývá  dětí,  které  potřebují 
pomoc asistenta pedagoga. Ani naší škole se tento jev nevyhýbá. Problémem 
je, že stát financuje plat asistenta pouze z 80%. Což je dlouhodobě pro školu 
neudržitelná situace. 
Prosím, snažte se ubránit chvatu života, udělejte si na děti čas, 
mnohonásobně se Vám to v budoucnosti vrátí. Naše děti potřebují hlavně 
Vaši pozornost a otužovat psychicky i fyzicky. 

3. Dlouhodobým a velikým trápením jsou nedostatečné prostory pro umístění 
dětí do MŠ.
Krátká exkurze do historie: 
V r. 2000 jsme z důvodu vysoké společ. poptávky po místech v MŠ půjčili 
MŠ jednu třídu ZŠ, kterou jsme v té době nepotřebovali. Společenská
poptávka po MŠ roste dál, vzhledem k velkému nárůstu obyvatel Černic. Už 
několik let odmítáme s velkou nevolí desítky dětí do MŠ. Soucítíme
s rodinami, které nemohou umístit děti v MŠ, matky přichází o zaměstnání a 
rodinám se snižuje životní úroveň.
O  této  situaci  jsem  opakovaně  informovala  zodpovědné  činitele  od  pana 
starosty,  přes  vedoucí  odboru školství,  ředitele  služby obyvatelstvu až po 
pana primátora Baxu (mimochodem bývalého  žáka naší školy).
Pan starosta se snaží, ale do dnešního dne není politické vůle situaci vyřešit. 
Cítím absolutní bezmocnost už i z toho důvodu, že počet dětí na ZŠ narůstá



 a  my  chceme  dále  dělit  hodiny  i  vzhledem  k individualizaci,  kterou 
preferujeme.
Nedostatek učeben omezuje naše aktivity pro vaše děti velmi prospěšné. 
 
Černické děti si zaslouží lepší prostorové i hygienické podmínky, jak v MŠ, 
tak i v ZŠ. Jsme snad jediný obvod, který nemá vlastní budovu pro školku.

 Každou  radu a pomoc v tomto směru vítáme.

A nakonec ta  radost  největší.

Mám radost z toho, že  i v době, kdy celospolečenské i celosvětové klima je 
velmi  neklidné,  nestabilní  a  čím  dál  agresivnější,  se  podařilo  udržet 
mikroklima školy, které bych charakterizovala slovy:  vstřícnost, vzájemná 
pomoc a pochopení, nejen mezi zaměstnanci školy, ale i mezi učiteli a žáky, 
školou  a  rodiči.  Samozřejmě  výjimka  potvrzuje  pravidlo.  Na  základě 
vzájemného  pochopení  jsme  byli  schopni  konstruktivně  vyřešit  drobné 
problémy, které škol. rok přinesl.

     Děkuji, že nám vy, rodiče, pomáháte tak, jak můžete. Někdy je to sponzorský 
dar, materiální pomoc, váš čas, kdy nám pomáháte při školních  i mimoškolních 
akcích . Děkuji zástupcům SRPDŠ za jejich pravidelnou aktivní spolupráci se 
školou.
     Přeji nám všem, nenechat se odradit negacemi kolem nás a alespoň v kruhu 
rodiny  a přátel si  udržet klidnou a stabilní atmosféru.  To přeji  našim dětem 
nejvíce.

     
 

V Plzni dne 30.8. 2012                                   ----------------------------------------------- 
   

       Mgr. Dagmar Rubášová, ředitelka školy

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne  30.8. 2012  a 
Školskou radou dne 2.10. 2012.
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Příloha č. 1

Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2011

1.Údaje o zaměstnancích  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011       
( fyzický stav/ přepočtený stav )    

Pedagogů Ostatní
Počet zaměstnanců 17/ 15,589 9 / 6,618
Dosažený průměrný 
měsíční plat

25.303,- Kč 15.439,- Kč

2.  Zpráva o hospodaření   (v tisících Kč)

a) Příjmy (kalendářní rok 2011)
Hlavní 

činnost/UZ
Doplňková 

činnost
CELKEM

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu+UZ (33015,33017,33027)

7,538/383 --- 7,538/383

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

--- --- ---

dotace na provozní výdaje 1,751 --- 1,751

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele --- 140 140
poplatky od rodičů – školné ŠD+MŠ 255 --- 255
příjmy z doplňkové  činnosti --- 420 420
ostatní příjmy 

b) Výdaje (kalendářní rok 2011)
Hlavní 

činnost  - 
dotace ze 

stát. 
prostř.

Hlavní 
činnost – 

ostatní zdroje

Doplňková 
činnost

CELKEM

Investiční   - -
Neinvestiční 7,921 1,751 --  9,672
z toho: --- --- --- ---
- přímé náklady 7,921 268 236 8,425
    na platy pracovníků 5,681 166 55 5,902
    ostatní osobní náklady  70  39 157 266
    zákonné odvody + FKSP 1,982 58 24 2,064



    náklady na DVPP 9   5 --- 14
    náklady na učební pomůcky+učebnice  53 --- --- 53
    přímé ONIV(cestovné,úraz.poj,OOPP) 35

 
--- --- 35

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

 91 --- --- 91

 - provozní náklady ZŘIZOVATEL
    energie 448 72 520
    opravy a údržba nemovitého majetku 755 --- 755
    nájemné --- --- ----
    odpisy majetku 364 --- 364

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2011)
Limit Skutečnost Rozdíl

Přepočtený počet zaměstnanců 23,58 22,207 1,37
Mzdové prostředky na platy 5,681 5,681 0
Mzdové prostředky – OPPP 70 70 0
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 2,170 2,170 0

Komentář k případným rozdílům:

Zástupy za nepřítomnost byly řešeny formou dohod, tzn. že tím došlo k úspoře limitu počtu 
zaměstnanců. V dalším období bude použita úspora limitu počtu zaměstnanců na navýšení úvazku 
pedag. pracovníkům v rámci dělení tříd s ohledem na integrované žáky s vývojovou poruchou učení.

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků,  objem vynaložených
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
V oblasti cizích jazyků
V oblasti SIPVZ
K prohloubení odbornosti
Odborná literatura pro učitele
CELKEM

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v     roce   
2011 (celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2010 zhodnocení dosažených výsledků 
úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy ).

V Plzni dne 30.8.2012                                         
     ……………………………………………..

Mgr. Dagmar Rubášová, ředitelka školy



Příloha č.2

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
(mateřská škola)-   doplňující informace  

2.1 Součásti školy 

název součásti
IZO 

součásti
kapacita počet tříd počet dětí

průměrná 
docházka ve 

šk. roce
10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12

mateřská škola 107 543 176 45 45 2 2 45 45 78% 79%
školní jídelna 45 45 x X 45 45 78% 79%
školní výdejna
školní družina

2.2 Věkové složení dětí ve šk.r. 2011/2012

do 3 let 3 leté 4 leté 5 leté starší
10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12

--- -- 10 4 9     5 11   15 15 21

 2.3 Odklad povinné školní docházky

počet dětí
odklad povinné školní docházky 1
dodatečné odložení povinné školní docházky 0
celkem 1

2.4 Školy v     přírodě  

počet dětí počet dnů na jedno dítě
- -



2.5. Péče o integrované děti

počet dětí druh postižení
2 vady řeči, porucha chování

2.6 Speciální a specializované třídy, indiv. integrace     

počet tříd počet žáků poznámka
speciální třída ---
specializovaná třída ---
přípravná třída ---
indiv. integrace xxx
z toho vady řeči xxx
mentálně postižení xxx
zrakově postižení xxx
sluchově postižení xxx
s více vadami xxx

2.7 Popis školy

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

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

Sídlíme  v jedné  budově.  To  nám  umožňuje  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 každý den aktivně plní připravené úkoly. 

Věkové složení 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 
využíváme počítačovou učebnu ZŠ a denně tělocvičnu ZŠ.

Zajišťujeme provoz od 6:30 – 16:00 hodin.

Spádový obvod školy: Černice



2.8  Školní program 

Náš ŠVP vychází z RVP a zároveň z programu „Začít spolu“, podle kterého 
pracujeme 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 životní návyky a postoje. 

To  vše  jim  umožňujeme  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 možnost si vybrat, která činnost se jim ten den líbí. Během týdne 
se vystřídají ve všech centrech aktivity. Činnosti jsou připraveny v různých úrovních 
obtížnosti podle věku dětí. Pracujeme ve skupinách, ale i individuálně.

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. V letošním roce 
jsme  po  zápisu  odmítli  a  nepřijali  55,3  %  dětí.  Bohužel,  tím,  že  jsme 
samostatný obvod a máme jen jednu mateřskou školu, nemají rodiče jinou 
alternativu, protože ostatní  obvody mají ve svých školách plno a naše děti 
nepřijmou.  Mrzí nás, že tento nepříznivý vývoj trvá již několik let, stále se 
zhoršuje a přes neustále sliby není vůle tuto situaci změnit.

 

2.9  Rozhodnutí ředitele školy

rozhodnutí ředitele školy ( dle účelu) počet počet odvolání
zařazení do MŠ (počet dětí
zapsaných na šk.r. 12/13

21 0

zařazení do SpMŠ --- ---
zařazení postiženého dítěte --- ---
ukončení docházky (počet dětí,
které ukončily docházku v 8/2011

21 ---

Výjimky z max.počtu dětí ne x



2.10 Podmínky:

 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 množství je dostačující pro počet dětí ve třídách
- vyvýšená patra slouží jak k hraní dětí, tak k odpočinku. Jejich velikost neodpovídá 
počtu  dětí,  proto  se  v případě  potřeby  připravuji  lehátka  i  dole  pod  vyvýšeným 
patrem.
- lůžkoviny 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  již  byly  velmi  staré,  rozrostlé  a 
nevyhovující, jsme byli nuceni vykácet a osázet novými rostlinami. Travnatou plochu 
jsme se pokusili přes prázdniny obnovit, ale příliš se nám to nedaří.
 „Učebna v přírodě“ – byly zde vybudovány 2 záhonky, které nám slouží k pěstování 
rostlin. V letošním roce jsem pěstovali bylinky, koření do kuchyně a květiny. Dále zde 
děti mají k dispozici stůl „písek-voda“ a velkého, dřevěného červíka „Pepíka“.

 Cíle
- vychází z RVP 
- z výsledků hospitací vyplývá, že se nám daří je naplňovat
- vychází z potřeb dětí, aktuálně je přizpůsobujeme zájmu dětí
- respektují individuální potřeby dětí

Spolupráce s     rodiči  
- ve vztazích panuje oboustranná důvěra
- rodiče mají možnost se kdykoliv podílet na dění v MŠ, zúčastňují se různých aktivit 
  MŠ (solná jeskyně, bruslení, škola v přírodě, ZOO, návštěvy kulturních akcí)
- rodiče jsou průběžně informováni o prospívání dítěte
- rodiče jsou neustále inspirováni ke vzájemné spolupráci, čehož mnoho rodičů  
  využívá
-v letošním roce měli rodiče možnost vyjádřit se v anonymním dotazníku.
 Dotazník odevzdalo 56% rodičů. 91% rodičů je spokojeno se spoluprácí školy 
 a rodiny, ze vzájemného  respektu. 68% rodičů se domnívá, že jim dáváme 
dostatečný prostor ke spolupráci. 80%-91% se domnívá, že p.uč. jsou tolerantní, 
mají kladný přístup k dětem, respektují názory rodičů, zaručují dětem bezpečnost. 
5% - 18% odpovědělo na otázky nevím a 1%- 4% nejsou spokojeni. Dotazníky jsou 
pro nás motivací ke zlepšení chodu MŠ.  



Hygiena a bezpečnost
- hygienické zařízení neodpovídá celkovému počtu dětí, chybí nám 1 umyvadlo, 
prostorové podmínky nám neumožňují tuto skutečnost zatím napravit, nepříznivé je
 i to, že toalety a koupelny máme na chodbě školy a společné s dětmi ze základní 
školy.
- vyvýšená lůžková 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, bohužel je  to výrazně 
dražší varianta
- 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

   Personální  
- zaměstnanci MŠ (2 učitelky na celý úvazek, 2 učitelky na zkrácený úvazek) mají  
dostatečné vzdělání ke svému zařazení, v letošním školním roce jsme přijali novou 
p.učitelku s pedagogickým vzděláním pro MŠ.
- během roku se p.uč. zúčastnily řady vzdělávacích akcí ( pedagogické centrum, 
minimalizace šikany). Je velmi smutné, že přestože se chceme i nadále profesně 
vzdělávat, škola nemá dostatek finančních prostředků na další vzdělávání. 
-  p.učitelka ze druhé třídy vedla souvislou praxi studentky ze Střední integrované 
školy.

 Psychosociální
- komunikace pedagoga s dítětem je vstřícná, empatická, snažíme 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, možnosti 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

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

2.11 Školní a mimoškolní aktivity



Během školního roku jsme uskutečnili několik akcí:

- „Putování za andělem“ – 45 rodičů  
- vánoční dílna (výroba věnců) – účast 8 rodičů
- maškarní rej 
- návštěva ZOO – účast 3 rodičů
- „Letní slavnost“- téma „Křížem krážem,sami nic nedokážem“
- noční spaní předškolních dětí v MŠ

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
- plavání
- Veselé sportovní odpoledne s rodiči a dětmi a pečení buřtů 45 rodičů

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 kroužek
- artefiletika

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

2.12  Závěrečné zhodnocení školního roku



V tomto  školním  roce  jsme  pokračovali  v  našem tříletém projektu  na 
téma  „Pohádkový svět“. Dále jsme společně s dvojicí  kamarádů Karlíkem a 
Boříkem zažívali  plno dobrodružství  ve  Zmateném, Záhadném a Cirkusovém 
království. 
 V tomto školním roce byl  provoz  mateřské školy velmi  komplikovaný, 
protože  jsem  (  vedoucí  uč.  MŠ)  byla  po  úrazu  dlouhodobě  v pracovní 
neschopnosti  (10  měsíců).  Paní  učitelky  se  s touto  situací  velmi  dobře 
vyrovnaly. 

Stále intenzivně spolupracujeme se základní školou, zapojujeme se do 
společných projektů, navštěvujeme 1.tř. ZŠ a pí.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 se snažíme  úzce spolupracovat, dáváme jim možnost po celý rok se 
zapojovat do veškerého dění v MŠ, čehož rodiče rádi využívají. Ale je jich stále 
méně, jelikož jsou stále více a více zaměstnáni. 

Stále  více  si  uvědomujeme,  že  velké  problémy  dělá  dětem  správná 
výslovnost.  Většina  odkladů  školní  docházky  je  udělována  na  základě 
řečových  vad.  Proto  je  naším  cílem  do  dalších  let  věnovat  se  intenzivněji 
tomuto problému, a to za spolupráce  jak rodičů, tak základní školy.

Na konci školního roku jsme rodičům dávali „Dotazník školního klimatu pro 
rodiče“, kde rodiče anonymně hodnotili naší MŠ.

            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 !

  

2.13 Priority na šk.rok 2012/2013



       
-  dětem v posledním roce předškolního vzdělávání chceme poskytnout

 více aktivit, které povedou k lepší přípravě pro vstup do ZŠ .
        -      intenzivněji   spolupracovat s rodiči dětí rok před nástupem do ZŠ, 

 pravidelně je budeme informovat o vývoji a stupni připravenosti jejich 
 dítěte na ZŠ, domluvíme se s pí.psycholožku z PPP, která s dětmi udělá
 testy školní zralosti  a před zápisem do ZŠ si rodiče pozveme na 
 konzultace.

- 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 pí.učitelkami  ze  ZŠ  se  zaměříme  na  grafomotoriku, 
správné držení tužky a rozvoj hrubé a jemné motoriky dětí ( všechny pí. 
uč.)

- nadále se budeme co nejvíce spolupracovat s rodiči, nabízet jim účast 
na dění a akcích školy ( všechny pí.učitelky)

     -   zaměříme se na dodržování pravidel jak ve třídě, tak i mimo MŠ
               

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

V Plzni dne 30.8. 2012



Příloha č. 3: Zájmová mimoškolní činnost

ZÁJMOVÁ ČINNOST NA TYRŠOVĚ ŠKOLE  šk.r. 2011/2012
ZAHÁJENÍ: 3.10. 2011       KURZOVNÉ SE PLATÍ POUZE HOTOVĚ U 
VED.KROUŽKŮ  DO  30.9. 2011
 nejpozději na 1. hodině  kroužku !!!
KURZOVNÉ:              700,- Kč na škol.r. pro žáky Tyršovy ZŠ, pro žáky jiných škol 
1.200,- Kč/šk.r.                 

               flétny:  850,- Kč na škol.r. pro žáky Tyršovy ZŠ, pro žáky jiných 
škol 1.400,- Kč/šk.r.                        

               TELEFONNÍ KONTAKT:   ZŠ / sekretariát:   378 027 001    
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA

ČAS:
MÍSTO:
URČENO
PRO:.

NÁZEV
JMÉNO 
VED.

ČAS:
MÍSTO:
URČENO
PRO:

NÁZEV
JMÉNO VED.

ČAS:
MÍSTO:
URČEN

O
PRO:

NÁZEV
JMÉNO 
VED.

 14:00 – 15:00
     Podkroví
     1.  - 3. tř.     

PRÁCE S PC
     F. Vaculík

14:00 – 15:00
       TV
    3. – 5.tř.

TANEČNÍ
VÝCHOVA

V.Šimečková

14:00 – 
15:00
  učebna 
5.tř.

  pokročilí

  FLÉTNA

 B. Škopková 15:00 – 17:00
     Podkroví
     3. – 5. tř.

PC 
POKROČILÍ
   F. Vaculík

14:00-15:00
        TV

   1. + 2.tř.

SPORTOVNÍ
         HRY
   V. Sučková

14:00-15:00 
učebna 4.tř.
 3.- 5.tř.
1x za 14 dní

MATEMAT.
    KLUB
Nepovin.před.
 ZDARMA
 T. Řezáčová

14:00-15:00
 učebna 1.B

   4. – 5.tř.

   ANGLICKÁ
KONVERZA
CE
   ZDARMA
Nepovin.předm
ět
     J.Švecová

15:20 – 16:20
podkroví
   2.-5.tř.

ARTEFILET.
+ ANIMACE

J. Pszczólková

14:00-15:00 
učebna 4.tř.

  3. – 5.tř.

    ŠIKOVNÉ
        RUCE

   T. Řezáčová

             



ČTVRTEK PÁTEK
ČAS:
MÍSTO:
URČENO
PRO:

NÁZEV
JMÉNO 
VED.

ČAS:
MÍSTO:
URČENO
PRO:

NÁZEV
JMÉNO 
VED.

14:00 – 15:00
       TV
    1. – 5.tř.

ZDRAVOTNÍ
        TV
  Nepovin.před.
     ZDARMA
  T. Řezáčová

14:00 – 15:00
      TV

     1.-5.tř.
  

ZDRAVOTNÍ
        Tv
Nepovin.před.
     ZDARMA
  T. Řezáčová

14:00 – 16:00
Učebna 3.tř.

  1. – 5.tř.

VÝTVARNÝ
KROUŽEK

A.Čeňková

  

15:20 – 16:20
    podkroví

      2.-5.tř.

ARTEFILET.
+ ANIMACE

J. Pszczólková
 
15:00 – 16:00
        TV
      3. – 5.tř.

 FLOORBAL

   T. Urban


	úplná adresa: U Školy 7, příspěvková organizace, 326 00 Plzeň
	telefonní spojení: 378 027 001
	e-mailové spojení: tyrsovazs@gmail.com
	ředitelka školy: Mgr. Dagmar RUBÁŠOVÁ
	Č.2	 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011
	1. Údaje o zaměstnancích
	Počet zaměstnanců

	Limit

	Příloha č.2
	Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
	2.7 Popis školy
	Příloha č. 3: Zájmová mimoškolní činnost
	URČENO


