
  

V ý  r o č n í    z p r á v a 

 
školní rok 2012/2013 

 

 



 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

(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             

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 

 2009/2100                   

MŠ 45 2 4,15 

ZŠ 136 6 9,57 

ŠD, ŠK    

ŠD (samostatná)  118 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 stále chybí třídy 
 a děti musíme odmítat. Vzhledem k zavádění ŠVP do dalších tříd chybí také 
odborné učebny pro výuku dělené angličtiny, IT a Ateliéru.  
 
Minulý rok se našla možnost výstavby nové MŠ v blízkosti školy, což by bylo 
ideální řešení. 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. 
Výstavba nové budovy byla červnu 2013 konečně schválena. 

 
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* 

                                      

26/22,847 16/16,39 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

    
       

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 
* 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 2012/2013 

Po      počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průb  průměrná délka pedagogické 

praxe 

Průměrný věk 

16,39 15 36 

 

 

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.             16,39 

-  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 8 

Celkový počet účastníků 16 ped.prac.,akce na klíč 

Vzdělávací instituce NIDV, KCVJ,  Kritické myšlení,Fraus 

  

           

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 

39 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 11 

- přijatých na víceletá gymnázia 8 

 

 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/2013 

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 

 

 

120 

 

15 

 

0 

 

0 

 

61 

 

 

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                                 10 933 

0- z toho neomluvené 0 

 

 
 
 

6. Prevence sociálně patologických jevů 
    
 
1. V listopadu uspořádali členové Matematického klubu pro rodiny s dětmi hravé 
odpoledne, na kterém zájemcům představili činnost klubu a zahráli si vybrané stolní 
hry. Akce se zúčastnilo více než 60 dětí a rodičů naší školy. V červnu byla obdobná 
akce připravena pro rodiče a žáky 5.tř.  
 
2. V únoru proběhl seminář určený rodičům všech tříd naší školy na téma „Jak 
vytvářet bezpečné prostředí dětem“ pod vedením dr. Petra Hrouzka, který navázal na 
úspěšné setkání rodičů žáků prvních tříd v rámci projektu „Začít spolu od začátku“. 
Zúčastnění rodiče jej považovali za velmi přínosný a my věříme, že se nám obdobné 
setkání podaří zorganizovat i v budoucnu. 
 
3. Ve školním roce 2012-13 proběhl na naší škole celoškolní projekt „Táhneme za 
jeden provaz“, který vyvrcholil Letní slavností školy.  
 
          
                     
 
 
 
   



 

7.Nadstandardní aktivity 
 

 

7.1  Zájmová činnost organizovaná školou – viz příloha č. 3 
 

7.2   Mimoškolní aktivity: 
 Adventní setkání s rodiči 
 Drakiáda 
 Maškarní rej s diskotékou 
 Divadelní představení pro rodiče 
 Vystoupení taneč. kroužku na  Májích v Radobyčicích 
 Návštěva ZOO /ekol.projekt/ 
 Letní slavnost    

 
 
 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 
 Pěvecká soutěž 
 Recitační soutěž  
 Školy v přírodě pro žáky 2. a 3. ročníku 
 Školní výlety od MŠ po 5.třídu 
 Sběr suchého pečiva pro ZOO Plzeň ve spolupráci s občany Černic 
 Noc ve škole - MŠ a 5. třída 
 Pouštění lodiček- ŠD 

 

 
 
    Veřejně prospěšná činnost dětí: 
 

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

 2 000,- Kč-  jsme poslali na podporu o.s. Centrum Hájek - dětský 
stacionář /část výtěžku z Letní slavnosti/ 

 
 440,- 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 

 

Afrika,Gambie - spolupráce se školou Gunjur  lower basic school 

 

 

7.5 Výchovné poradenství  

 

 

7.5.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných  

programů  

 
I v tomto roce naše škola pokračovala v úzkém kontaktu s pracovníky PPP , 

SPC i SVP a Centra nadání, kteří jsou našimi  konzultanty při naplnění individuálně 
vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Za velmi důležité pro optimální integraci těchto žáků považujeme účast 
asistenta pedagoga v jednotlivých třídách financovaného z projektu EU Peníze 
školám. Většina těchto žáků využila také možnost pracovat pod vedením speciálního 
pedagoga v hodinách ANP. 

Nejen nadaní žáci přivítali pokračování nepovinného předmětu Matematický 
klub.  
           Rodiče vybraných žáků 5. tř. konzultovali s  tř.učitelkou, výchovnou poradkyní 
a popř. i PPP Plzeň, zda je vhodné pro jejich děti studium na víceletém gymnáziu.  
        Škola ukončila spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání, která 
nenaplňovala očekávání a potřeby školy. 
         Formou konzultací pro pedagogy a seminářů pro rodiče pokračujeme ve 
spolupráci s dr.Petrem Hrouzkem, odborníkem na minimalizaci šikany ve školách. 
                    

Spolupráce s PPP, SPC  
 

Pracovníci PPP-Plzeň, SVP-Plzeň, SPC pro vady řeči-Plzeň i SPC OŠ, ZŠ a 
MŠ Zbůch jsou odbornými konzultanty pedagogům naší školy důležitými pro 
naplnění IVP žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové oceňují 
především možnost individuální konzultace, navazující na návštěvu ve vyučování se 
souhlasem rodičů a společnou konzultaci pracovníka poradny, rodičů a vyučujících. 

V průběhu školního roku jsme přijali 31 žádostí rodičů o vypracování 
individuálního vzdělávacího plánu. 

 
 
 
 
 
 
 



7.5.2 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. Dvakrát 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 a v neposlední řadě i sponzorů. 
V podstatě se nenajde mezi rodiči téměř 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. 
 

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

 
COGNITIO o.s. – zapojení do projektu o zavádění inovativních forem výuky 
formou mentálního tréninku (Brain jogging) , kroužek určen .přednostně pro 
integrované žáky 
 
AISIS o.s. – smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Minimalizace 
šikany (proškolení týmu pedagog. pracovníků školy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7.6 Účast v soutěžích 

 
Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

republiková Výtvarná- Nový 

plz. Kašpárek 

 

Animánie-

přehlídka 

 

 

Matem.-Klokan 

 

42 

 

 

24 

 

 

70 

 

0 

 

 

Cena 

diváků 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

krajská Deskové hry 2 0 1 0 

regionální Mat.soutěže-

Kormat,Klokanek 

Výtvarná ekolog.  

 

65 

 

23 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

0 

 

 

okresní Preventan Cup-

vybíjená 

 

24 0 0 0 

 

 

8.Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních grantů 

Zapojení nebylo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Přehled školou zrealizovaných a předložených projektů financovaných 

z jiných zdrojů: 

 

Granty za  šk. rok 2012/2013 

 
  

NF pro podporu vzděláv. programů a mimoškol. aktivit      schváleno 10.000,- Kč 

 

 Magistrát MP – na LS 

  

 

 

Primární prevence soc.-patalog. jevů     schváleno 20.000,- Kč 

 

Magistrát MP – OŠMT   

 

k 30.6.2013  schváleno       celkem:                      30.000,- Kč 
           

        

 
Podaný: 

 

MŠMT: Podpora logopedické péče v MŠ     40.000,- Kč 

 
Probíhá: 

 

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

 

 
 

 

   

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

Inspekce provedená ČŠI proběhla 28.1. až  30.1. ledna 2013 v základní  

i mateřské škole – viz. Příloha č.4. 
 

11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 
 
Vzdělávání je pro naši školu již tradičně velmi důležitou prioritou, přestože finance 
státu určené na DVPP jsou každým rokem nižší a nepokryjí ani minimum našich 
požadavků. Finance získáváme prostřednictvím různých grantů a v poslední době 
čerpáme i ze sponzorských darů rodičů. 



Tento rok jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské, počítačové a matematické 
gramotnosti.  
 

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 
 
Od zřizovatele  jsem dostala důvěru vést školu do roku 2018, čehož si 
velmi vážím. Přesto jsem se rozhodla vzdát se funkce ředitelky z důvodu 
překračujícího důchodového věku. Je potřeba „přepřáhnout koně“. Proto 
je tato výroční  zpráva mojí poslední a cítím potřebu těch 16 ředitelských 
let alespoň stručně rekapitulovat. 
V roce 1997 jsem po paní ředitelce Mgr. Heleně Holé převzala školu, 
která se rozhodla, jako jedna ze dvou v Plzni a čtrnácti v celé ČR, jít 
alternativní cestou, kterou nabízel program Začít spolu podporovaný 
o.s. Open Society Fund včele s panem Georgem Sorosem. 
 
Děkuji za příležitost, že jsem mohla pokračovat v její činnosti a vést dále 
školu zatím neprobádanou cestou nových přístupů k osobnostem dětí i 
jejich rodinám. Pracovat v této výjimečné škole s úplně novým přístupem 
k předávání informací žákům, který by se souhrnně dal nazvat 
„průvodcovským objevováním“. Pro mne jako ředitelku, učitelku i člověka 
byl celý proces velkým obohacením. 
 
Začátky nebyly zrovna „procházkou růžovým sadem“. Naráželi jsme na 
nepochopení nového systému některými učiteli, následovala 
nespokojenost rodičů a přestupy žáků na jiné školy. To negativně 
ovlivnilo pověst školy na dalších několik let. 
 
Po vytvoření stabilního pedag. sboru s vysokým pracovním nasazením, 
empatií a stálou snahou se vzdělávat, kdy jsme dali zelenou hlavně 
nejlepším absolventům PF, kteří prošli asistentskou praxí na naší škole, 
se situace začala pozvolna měnit. Eliminovali jsme to, co se z programu 
Začít spolu neosvědčilo a to, co bylo efektivní, jsme propojili 
s osvědčenými tradičními postupy českého školství. 
 
Bylo mi ctí být součástí sboru, který nezná slova TO NEJDE, TO 
NEZVLÁDNEME, který ví, že celoživotní profesní i osobnostní 
vzdělávání je nutností pro odvádění kvalitní práce. 



Obohacení a další nasměrování našeho vlastního systému přineslo 
dlouhodobé vzdělávání celého kolektivu v metodách kritického myšlení, 
metodách týmové práce, emoční inteligence, minimalizace šikany, 
matematiky podle metod prof. Hejného, cyklu seminářů Respektovat a 
být respektován a dalších. 
Své praxí ověřené nové zkušenosti jsme si nenechávali pro sebe, ale 
prostřednictvím KCVJ nabídli proškolení stovkám kolegů nejen 
z Plzeňského kraje. 
I když je náš pedagogický tým početně malý, odvedli jsme kus užitečné a 
prospěšné práce, ze které získali největší prospěch hlavně naši žáci a 
jejich rodiny. 
 
Nechtěla bych zapomenout na nepedagogické zaměstnance, kteří  
zajišťují to téměř neviditelné materiální zázemí školy. Ať už je to 
zodpovědná práce tajemnice, vedoucí ŠJ, všech paní kuchařek, pana 
školníka a dalších správních zaměstnanců. I oni svou každodenní 
poctivou prací, svým vztahem ke SVÉ škole vytvářejí podmínky pro její 
dobrou pověst . 
 
Poděkování patří i zřizovateli školy, který vždy, vyjma posledních dvou 
krizových let, akceptoval naše investiční požadavky. Díky získaným 
dotacím je naše škola, která zahájila svou činnost v roce 1887, 
renovovaná od sklepa po půdu, včetně nové půdní vestavby i nové 
fasády. 
 
Dnes jsme v situaci, kdy má škola opravdu velký respekt rodičovské, 
laické i odborné veřejnosti. 
 
Toto své subjektivní hodnocení, opřené o vlastní dlouhodobé zkušenosti 
s chodem školy, o poznatky z dotazníků i dopisů rodičů a mnohé osobní 
rozhovory, bych ráda doplnila vnějším hodnocením ČŠI, které proběhlo v 
lednu 2013.  
 

 Závěr inspekční zprávy ze 13. února 2013 

Vynikající úroveň, kterou subjekt dlouhodobě vykazuje, podporují erudované 

a systematické řízení, funkční plánování a hodnocení, výborné personální podmínky 

a kvalitní materiální předpoklady. Ředitelka školy vytváří moderní vzdělávací instituci 

za podpory aktivních kolegů zainteresovaných na dobrém jménu školy 

a ztotožněných s jejími principy, programy a způsoby práce. Osobnostně orientovaný 

model vzdělávání je postaven na partnerských vztazích mezi žáky a učiteli. 

Otevřenost vzájemné komunikace a důvěra žáků k učitelům byly v průběhu inspekce 



patrné. Realizované školní vzdělávací programy prokazatelně podporují rozvoj 

klíčových kompetencí a vzdělávají děti a žáky aktivní, kriticky myslící, s vysokým 

stupněm sociálních dovedností a pozitivním vztahem k učení. Jejich sledované 

výsledky převyšovaly požadovaný standard a byly dokladem toho, že progresivní 

metody a formy vzdělávání, běžné na této škole, vedou k příkladným výsledkům dětí 

a žáků a prokazatelně vytvářejí předpoklady pro jejich úspěšné celoživotní 

vzdělávání. 

/celé znění je uloženo na webu školy/ 
 

Co říci nakonec? 
Vím, že moje nástupkyně, nová paní ředitelka Mgr. Věra Šimečková, má 
dostatek sil, kreativity, empatie i organizačních schopností pokračovat 
v dobře nastavené cestě a posunout školu zase o kus dál. 
Vše je v pohybu, vše se mění. Snad budu ještě trochu nápomocná 
tomuto dění, byť v jiné pozici.  
Snad se také ještě dočkám toho, že si společnost KONEČNĚ uvědomí, 
že pedagogové ovlivňují mnoho hodin denně mysl dětí, to znamená 
nejen úroveň vědomostí, ale i jejich názory, postoje a životní hodnoty. 
V dnešní době déle než mnohé rodiny. Je proto důležité, aby 
pedagogové byli nejkvalitnější osobností každého státu a byli také 
náležitě společensky i finančně oceněni. 
 

Tým takových osobností jsem se snažila vytvořit. Osobností s potřebou 
na sobě stále pracovat, s velkou mírou pokory, která jde ruku v ruce 
s vlastní sebeúctou i úctou k ostatním, se schopností týmově 
spolupracovat.  A výjimky jen potvrzují pravidlo. Moje zkušenost říká, že  
vždy časem dojde k jejich eliminaci.   
 
Hodně radosti z vaší další týmové spolupráce, z vašich nových nápadů.  
Držím palce, ať se škole a všem v ní dobře daří.  
 
 
 
V Plzni dne 30.7. 2013                                   -----------------------------------------------                                       
         

             Mgr. Dagmar Rubášová, ředitelka školy 
 

 

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 27.8. 2013  a Školskou 
radou dne 30.9. 2013. 
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Příloha č. 1 
 

Výroční zpráva o hospodaření školy 

za rok 2012 
 
 

1. Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012        
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

2.  Pedagogů Ostatní 

3.   Počet 
zaměstnanců 

19/ 16,188 9 / 6,424 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

26.829,- Kč 15.310,- Kč 

 
 

4.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

8,252 
 

--- 8,252 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele-DVPP  

--- --- --- 

dotace na provozní výdaje 1,591 
 

--- 1,591 

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele --- 161 161 

poplatky od rodičů – školné ŠD+MŠ 271 --- 271 

příjmy z doplňkové  činnosti --- 379 379 

ostatní příjmy     

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 

stát. 
prostř. 

Hlavní 
činnost – 

ostatní zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

Investiční  300  300 

Neinvestiční 8,252 1,591 -- 9,843 

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

- přímé náklady 8,252 280 183 8,715 
    na platy pracovníků 5,979 187 45 6,211 
    ostatní osobní náklady  69  4 124 197 
    zákonné odvody + FKSP 2,094 59 14 2,167 
    náklady na DVPP 3  4 --- 7 



    náklady na učební pomůcky+učebnice  5 26 --- 31 
    přímé ONIV(cestovné,úraz.poj,OOPP) 34 

  
--- --- 34 

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

 68 --- --- 68 

 - provozní náklady  ZŘIZOVATEL   
    energie  561 67 628 
    opravy a údržba nemovitého majetku  639 --- 639 
    nájemné  --- --- ---- 
    odpisy majetku  375 --- 375 

 
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012) 

 5. Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 24,74 22,398 2,342 

Mzdové prostředky na platy 5,979 5,979 0 

Mzdové prostředky – OPPP 69 69 0 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 2,204 2,204 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 2 4.990,- 

V oblasti cizích jazyků 0 0 

V oblasti SIPVZ 0 0 

K prohloubení odbornosti 16 20.180,- 

Odborná literatura pro učitele      23 ks    4.098,- 

CELKEM              29.268,-  

 

 
 
 
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 
2012 (celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2012 zhodnocení dosažených výsledků ( 

úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy ). 
 

  
 
 
 
V Plzni dne 27.8. 2013                                          
            …………………………………………….. 
        Mgr. Dagmar Rubášová, ředitelka školy 



Příloha č.2 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

(mateřská škola)- doplňující informace 

 
 
 
2.1 Součásti školy  
 

název součásti  
IZO 

součásti 

 
kapacita 

 

 
počet tříd 

 
počet dětí 

průměrná 
docházka ve 

šk. roce 

 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 

mateřská škola 107 543 176 45 45 2 2 45 45 79% 80% 

školní jídelna  45 45 x X 45 45 79% 80% 

školní výdejna          

školní družina          

          

 
 
 

 
 
2.2 Věkové složení dětí ve šk.r. 2012/2013 
 

do 3 let 3 leté 4 leté 5 leté starší 

11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 

--- -- 4 0 5     12 15   15 21 18 
 

 2.3 Odklad povinné školní docházky 
 

 počet dětí 

odklad povinné školní docházky 6 

dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

celkem 6 
 

 
 
2.4 Školy v přírodě 
 
 

počet dětí počet dnů na jedno dítě 

14 5 
 

 
 
 
 



 
 
2.5. Péče o integrované děti 
 

počet dětí druh postižení 

1 Porucha chování, 2x rozumové nadání 
 

 
 
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 děti 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 – 16:30 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 80 % 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.  Doufáme, že v příštím roce se již uskuteční dlouho plánovaná 
stavba nové školky, která se neustále oddaluje a rodiče jsou tak velice 
zoufalí. 

  
 
2.9  Rozhodnutí ředitele školy 
 

rozhodnutí ředitele školy ( dle účelu) počet počet odvolání 

zařazení do MŠ (počet dětí 
zapsaných na šk.r. 13/14 

10 3 

zařazení do SpMŠ --- --- 

zařazení postiženého dítěte --- --- 

ukončení docházky (počet dětí, 
které ukončily docházku v 8/2013 

10 --- 

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 za 3 týdny 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.  
 „Učebna v přírodě“ – byly zde vybudovány 2 záhonky, které nám slouží k pěstování 
rostlin. V letošním roce jsme  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 p.ředitelky školy a České školní inspekce 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 se průběžně snažíme informovat o prospívání dítěte, zejména jsme se  
zaměřili na děti rok před vstupem do ZŠ a před zápisem do ZŠ jsme si rodiče pozvali 
na individuální konzultace 
- rodiče jsou neustále inspirováni ke vzájemné spolupráci, čehož mnoho rodičů   
  využívá 

 
 

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 
- během roku se p.učitelky zúčastnily řady vzdělávacích akcí a školení  
  v pedagogickém centru. Je velmi smutné, že přestože se chceme i nadále profesně  
vzdělávat, škola nemá dostatek finančních prostředků na další vzdělávání 
 
 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 
- vzdělávání 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 jak mezi 
učitelkami MŠ, tak mezi učitelkami MŠ a ZŠ, tak s paní ředitelkou 
- 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. 
- ředitelka a vedoucí uč. MŠ respektují názory zaměstnanců školy 
 
 
2.11 Školní a mimoškolní aktivity 
 
Během školního roku jsme uskutečnili několik akcí: 
 
- „Vánoční  dílny“ – 45 rodičů  
- maškarní rej  
- návštěva ZOO – účast 3 rodičů 
- „Letní slavnost“ 
 
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 
 
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 dokončili náš tříletý projekt na téma  
„Pohádkový svět“. Společně s dvojicí kamarádů Karlíkem a Boříkem jsme 
zažívali plno dobrodružství v Divokém, Kouzelném, Smutném,  Zmateném,  
Záhadném , Cirkusovém, Barevném, Nekonečném a Ostrovním království. 
Tento projekt byl u dětí velice úspěšný.  Potvrdila nám to i Česká školní 
inspekce, která nás navštívila v lednu 2013. 
 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 a logopedů. 
 

            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, jsme rádi, že se tato otázka začala konečně intenzivně 

řešit. 

    

 

 

 

 

 
 

 



2.13 Priority na šk.rok 2013/2014 

        
-  dětem v posledním roce předškolního vzdělávání chceme poskytnout 

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

        -      stále 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. 

-  podali jsme grant na proškolení pí.učitelek v logopedické péči, rádi 
bychom se této otázce věnovali co nejodborněji 

- chceme dávat důraz na rozvoj produktivních řečových dovedností 
prostřednictvím dramatizace a komunitních kruhů  

- další tříletý projekt zaměříme na předčtenářskou gramotnost dětí, na 
intenzivní práci s knihou, projekt bude mít název „ Kniha můj kamarád“  

- po konzultaci s pí.učitelkami ze ZŠ se budeme nadále zaměřovat na 
grafomotoriku, správné držení tužky a rozvoj hrubé a jemné motoriky 
dětí  

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

     -    zaměříme se na společné stanovení a dodržování pravidel v MŠ 
                
 

 

 

 

      ………………………..                                   .…………………………… 

Vypracovala: 
 
 Iveta Holubová, vedoucí učitelka                        Mgr. Dagmar Rubášová,  ředitelka školy 
 
 

 
 
 
 
 
V  Plzni dne 27.8. 2013         
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Zájmová mimoškolní činnost 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Inspekční zpráva ČŠI z 28.- 30.ledna 2013 
 
Závěr Inspekční zprávy v r. 2013 

Vynikající úroveň, kterou subjekt dlouhodobě vykazuje, podporují erudované 

a systematické řízení, funkční plánování a hodnocení, výborné personální podmínky 

a kvalitní materiální předpoklady. Ředitelka školy vytváří moderní vzdělávací instituci 

za podpory aktivních kolegů zainteresovaných na dobrém jménu školy 

a ztotožněných s jejími principy, programy a způsoby práce. Osobnostně orientovaný 

model vzdělávání je postaven na partnerských vztazích mezi žáky a učiteli. 

Otevřenost vzájemné komunikace a důvěra žáků k učitelům byly v průběhu inspekce 

patrné. Realizované školní vzdělávací programy prokazatelně podporují rozvoj 

klíčových kompetencí a vzdělávají děti a žáky aktivní, kriticky myslící, s vysokým 

stupněm sociálních dovedností a pozitivním vztahem k učení. Jejich sledované 

výsledky převyšovaly požadovaný standard a byly dokladem toho, že progresivní 

metody a formy vzdělávání, běžné na této škole, vedou k příkladným výsledkům dětí 

a žáků a prokazatelně vytvářejí předpoklady pro jejich úspěšné celoživotní 

vzdělávání. 

 
Celé znění Inspekční zprávy je uloženo na webových stránkách školy: 
www.tyrsovazsams.plzen.eu, v sekci O NÁS – Zprávy české školní 
inspekce. 

 


