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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 

( základní škola) 

 
 

 

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 

faxové spojení: ----- 

e-mailové spojení: tyrsovazs@gmail.com 

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 (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol) 

 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 Začít spolu od začátku 1.-5. 

   

Rozšířená výuka předmětů Č. j.  

---   

   

      
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 

      Počet přepočtených 

pedagogických pracovníků 

  2013/2014     2013/2014               2013/2014 

MŠ 45 2 3,66 

ZŠ 136 6 9,67 

ŠD, ŠK    

ŠD (samostatná)  120 4 2,85 

ŠK (samostatný)    
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Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

250 176 23 4 22,31 
* uvádějte bez cizích strávníků 

 
 
1.6  Typ školy 

 

 neúplná  

spojené ročníky v jedné třídě: ne   

 

1.7 Spádový obvod školy: ÚMO 8 – Plzeň Černice 

 

 
1.8   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0   

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 0 0 Jaký předmět: 

 

 

1.9   Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 2 

Tělesně postižení 1 

S více vadami 5 

S vývojovou poruchou učení  14 

S vývojovou poruchou chování 9 

Celkem 31 

 

1.10 Materiálně technické zajištění školy 

 

Vzhledem k nárůstu dětí předškolního i školního věku ve spádovém obvodu ÚMO 8 

byl ve školním roce převis požadavků na přijetí do ZŠ i MŠ. Kapacita základní školy i 

mateřské školy stále nestačí pokrýt poptávku ze strany rodičů. Je to způsobeno 

především výstavbou nových domů v našem obvodu, ale i kvalitou školy, pro kterou je 

mezi rodiči vyhledávanou. 

Škole chybí v současné době jazyková třída (jazyky se učí v počítačové učebně, čímž 

je znemožněno učitelům dostatečně využívat ve vyučování ICT), 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.  

Škole také chybí zázemí pro učitele. V budově se nedaří najít místo pro sborovnu. 

Učitelé tak musí mít své osobní věci ve kmenové třídě a v době volných hodin nemají 

kde pracovat. 
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V tomto školním roce byla zahájena výstavba nové MŠ – Vltavínová 10, která bude 

elokovaným pracovištěm naší školy. Kapacita nové MŠ bude 56 dětí (2 třídy). Ve 

stávající budově školy bude v následujícím školním roce ponechána jedna třída MŠ 

(počet dětí 18). 

Tato nová budova bude částečným řešením pro nedostatečnou kapacitu míst v MŠ. 

Škole také chybí hřiště, kde by mohla probíhat výuka Tv, bylo by využíváno školní 

družinou a mateřskou školou.  

Ve spolupráci s ÚMO 8 proběhla v tomto školním roce příprava studie a projektů pro 

zřízení malého hřišťátka v blízkosti školy. Věříme, že se v dalším školním roce podaří 

tento projekt zrealizovat.   

 
1.11 Školská rada  
 Byla zřízena 25. 10. 2006. Má 6 členů. Nově byla do školské rady zvolena Mgr. Pavlína Dammerová, která 

zastupuje pedagogické pracovníky školy.  

 Předsedkyní školské rady je i nadále paní Bohdana Kotěšovcová. 

 

 
 

2 Personální zabezpečení školy  

 

2.1  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet pracovníků* 
(ostatní + pedagog. prac.) 

Počet pedagogických 

pracovníků* 

Počet nekvalifikovaných 

pedagogických pracovníků* 

2013/2014                 2013/2014 2013/2014 

24/22,31 18/16,18 0 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

    
 
       
2.2  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 

Součást 

PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 

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

DPS * 

VŠ jiné bez 

DPS * 

MŠ 4        

ZŠ      10   

ŠD, ŠK    1  1 1 1 
* DPS = doplňkové pedagogické studium 

 

2.3  Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014  

           Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průměrná délka pedag. praxe Průměrný věk 

16,18 18 44 

 

 

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. 16,18 

- v důchodovém věku 1 

 
 
2.4  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 
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Počet vyučovacích hodin celkem za týden 157 100  ------------------------------- 

- z toho počet neaprob. hodin 0 0  

 
 

3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet vzdělávacích akcí 20 

Celkový počet účastníků 119 

Vzdělávací instituce NIDV, KCVJŠ, Akademie moderního vzdělávání 

  
 
          

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

 

4.1 Zápis žáků do 1. třídy 

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

navržen skutečnost 

43 8 6 27 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 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

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. 

 
 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 13 

- přijatých na víceletá gymnázia 13 

 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2013/2014 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 0 

 
 

 

5 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

5.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 
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Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

 

136 

 

132 

 

4 

 

0 

 

0 

 

88 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 

 

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 8 608 

- z toho neomluvené 0 

 

 

6 Prevence sociálně patologických jevů 

- Ve školním roce 2013-2014 proběhl celoškolní projekt Barevný týden, který byl 

vhodnou příležitostí pro naplnění průřezového tématu Osobnostní výchova. Projekt 

vyvrcholil na letní slavnosti školy.  

- V průběhu školního roku se uskutečnily i další projekty napříč školou (Den zvířat, 

vánoční a velikonoční dílny), které jsou příležitostí ke spolupráci ve skupinách 

složených z žáků různých tříd. 

- K posílení klima v jednotlivých třídách i celé škole přispěla i účast vybraných dětí MŠ 

i žáků 1.- 4. tříd ve škole v přírodě.  

- Žáci čtyř tříd se zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá pětka zaměřeného na 

zdravou výživu a prevenci poruch příjmu potravy.  

- Škola nabízí dětem smysluplné využití volného času v odpoledních hodinách díky 

pestré nabídce zájmových kroužků. 

- Členové Matematického klubu uspořádali hravé odpoledne pro rodiny s dětmi. 

Zároveň byla rozšířena nabídka her nejen pro klub, ale i pro jednotlivé třídy. 

- Zorganizovali jsme tři odborné semináře pro pedagogy a rodiče žáků naší školy 

s lektorkou programu Respektovat a být respektován PhDr. Evou Lukavskou Ph.D.  

- I letos proběhlo několik setkání s rodiči a budoucími žáky prvních tříd, která by jim 

měla usnadnit jejich vstup do první třídy. 

- Členové pedagogického sboru  se zúčastnili semináře na téma „Autistické dítě ve 

škole“.  

- Pedagogové naší školy navštívili vybranou Montessori školu v Praze, kde čerpali další 

inspiraci pro svoji práci. 
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7 Nadstandardní aktivity 

 

7.1 Zájmová činnost organizovaná školou – viz příloha č. 3 

 

7.2 Mimoškolní aktivity 
 

 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 

 Velikonoční dílny 

 Vynášení Morany 

 Noc kouzel 

 Oslava Dne matek 

 Škola v přírodě 

 Zájezd do Anglie pro žáky 5. tříd 

 Odpoledne s deskovými hrami 

 Průvod se světýlky 

 Workshopy pro rodiče budoucích prvňáčků 

 Přípravný víkend pro rodiny budoucích prvňáčků 

 Celoškolní turnaj ve florbalu 

 Turnaje ve vybíjené 

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

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

 Pěvecká soutěž 

 Recitační soutěž 

 Taneční soutěž 

 Školní výlety MŠ – 5. třída 

 Pouštění lodiček – ŠD 

 Aktivní chobota – 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 

 Celoškolní projekt „Barevný týden“ 

 Jablkobraní – pro rodiče 2. třídy 

 Středověké turnaje – pro rodiče a děti 4. třídy  

 

 

Veřejně prospěšná činnost dětí: 
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- 1 100,- sbírka pro Centrum přípravy koní pro hipoterapii  

- 900,- sbírka pro o. s. Život dětem 

- Sběr suchého pečiva pro ZOO s podporou obyvatel Černic 

- 1 597,- výtěžek z prodeje dětského časopisu 5. třídy na Dětský domov Domino – 

Plzeň Skvrňany 

- 2 000,- výtěžek z prodeje vstupenek na Letní slavnost školy: Centrum Hájek – denní 

stacionář pro děti pro intenzivní léčebné rehabilitace 

 

 

7.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
- dlouhodobě spolupracujeme s 25. ZŠ Chválenická ul. – sportovní setkání, návštěva školy za 

účelem seznámení se s budovou školy a pedagogickým sborem (většina žáků po ukončení 

naší školy navštěvuje právě tuto školu) 

 

7.4 Partnerství se školami v zahraničí 
- Spolupracujeme se Základní školou Martina Hamuljaka v Oravské Jasenici na 

Slovensku v rámci akce „Záložky spojují“ (výroba záložek a průvodních dopisů od 

žáků naší školy) 

 

7.5       Zapojení do projektů 

 

 7.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015 

- aktivní účast na přípravné schůzce s P. Formanem a organizátory zahájení Plzeň EHMK 

2015 

- příprava celoškolního projektu pro šk. rok 2014/2015, který navazuje na akce Plzeň EHMK 

s názvem „Plzeň nás baví“ 

- příprava účasti na zahajovacím průvodu Plzeň EHMK 2015 – leden 

 

 7.5.2 Ostatní  

Pomáháme školám k úspěchu – čtenářská gramotnost 

Spirála –  

KORESK – koučování ředitelů škol 

 

 

7.6     Výchovné poradenství 

 

7.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami měli opět možnost pracovat pod vedením 

speciálního pedagoga v hodinách ANP, především nadaní žáci navštěvovali Matematický 

klub.  

Účast asistenta pedagoga ve vybraných hodinách umožnil lépe naplňovat individuální 

vzdělávací plán 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.  
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V průběhu školního roku jsme přijali 31 žádostí rodičů o vypracování individuálního 

vzdělávacího plánu.  

 

 

7.6.2 Spolupráce s PPP 

I letos měli pedagogové příležitost spolupracovat s odborníky poradenských zařízení.  

Na půdě školy proběhla schůzka třídních učitelů a ostatních pedagogů s Mgr. et Mgr. 

Smitkovou z Akademie nadání – téma „Práce s nadanými“ a „Systém vyšetření a podpory ze 

strany Akademie nadání“. 

Dále se konalo setkání  s Mgr. Žaloudkovou z PPP Plzeň, která má nově na starosti naši školu 

v rámci psychologických vyšetření našich žáků v pedagogicko psychologické poradně. 

Jeho hlavním významem bylo seznámení pedagogického sboru s novým pracovníkem PPP. 

Zorganizovali jsme školení s Mgr. Morávkovou a Mgr. Bartoškovou z SPC ZŠ a OŠ Zbůch 

na téma „Autismus ve školní praxi“.  

Během roku konzultovala výchovná poradkyně postupy při práci s žáky s vývojovými 

poruchami chování s pracovníky SVP Plzeň. 

 

7.6.3 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 s rodinami školy 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 vážíme. 

 

 

 

 

 

Spolupráce s policií ČR 
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- V rámci Dne zvířat nás ve šk. roce 2013/14 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. 

 

Spolupráce s ÚMO 8 – Plzeň Černice 

- Děti z tanečního kroužku a kroužku fléten vystoupily na schůzi důchodců v Lidovém 

domě 

- ÚMO 8 v čele s p. starostou M. Štěrbou podporuje rozvoj školy a přispěl částkou 

1 400 000 Kč na vybavení nové mateřské školy (interiér, zahrada) 

- Dále přispěl částkou 7 000 000 Kč na stavbu mateřské školy a přislíbil zřídit a 

financovat dle návrhu architekta pro školu malé hřiště v prostoru před školou  

- Vážíme si této spolupráce a věříme, že i nadále bude škola pro ÚMO 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) 

 

 

7.7 Účast v soutěžích 

 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní 0 0 0 0 0 

republiková Animánie – 

přehlídka 

Matematický 

klokan 

Animační soutěž – 

Nakresli svůj 

příběh 

Zapojení do 

projektu 

„Sněhulák pro 

Afriku“ 

18 

 

75 

 

3 

 

 

30 

2 x cena 

diváků 

3 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

1 

 

 

0 

krajská Karlovarský 

skřivánek 

5 0 0 0 

regionální Logická 

olympiáda 

1 0 0 1 
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okresní Preventan Cup – 

vybíjená 

|Matematická 

olympiáda 

24 

 

3 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

    
    
      
 

8 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

- přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, Leonardo da 

Vinci a další) 

- nebylo 

 

Granty za  šk. rok 2013/2014 

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

Magistrát MP – OŠMT  

 

Podpora tělovýchovných aktivit     schváleno 20.000,- Kč 

Magistrát MP – OŠMT 

 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání   schváleno 95.000,- K č 

Magistrát MP - OŠMT 

 

k 30.6.2014  schváleno       celkem:             135.000,- Kč 
           

        

 
Podané granty: 

NF Zelený poklad – zahrada v MŠ Vltavínová     81.857,- Kč 

 MŠMT – podpora školních psychologů a školních spec.ped.   99.630,- Kč 

 

 

 
9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

- Inspekce provedená ČŠI proběhla 28. 1. – 30. 1. 2013 (ZŠ i MŠ) – viz. příloha 

 

 
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Vzdělávání pedagogů je pro naši školu již tradičně velmi důležitou prioritou. 

Pedagogický sbor Tyršovy ZŠ a MŠ se pravidelně účastní školení DVVP KCVJŠ a NIDV. 

Dále si pak kvalitní lektory zveme k nám do školy a pořádáme školení pro celý pedagogický 

sbor. V rámci spolupráce s rodiči našich žáků, některá školení pořádáme přímo cíleně pro 

rodiče našich žáků.  

Tento rok se naši pedagogové účastnili školení zaměřené především na čtenářskou gramotnost 

a práci se žáky s SVP. 

Školení, kterými v roce 2013/14 prošli pedagogové školy: 

- školení pro vedoucí pracovníky KORESK (koučování ředitelů škol) 

- Semináře z cyklu Respektovat a být respektován – 4 moduly (PhDr. Lukavská, Ph.D.) – pro 

rodiče    1. třídy a pedagogy školy 
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- Seminář k novému pojetí matematiky dle prof. Hejného    

- Seminář pro učitelky MŠ – Školní zralost 

- Nadané děti a co s nimi (Mgr. Smítková) – pro všechny pedag. pracovníky školy  

- Problematika poruch autistického spektra (SPC)  - pro všechny pedag. pracovníky školy  

- Práce s dítětem s PAS ve výuce – strukturované učení - pro všechny pedag. pracovníky    

  školy dle zájmu 

- Mentorink a jeho využití při péči o začínající pedagogy     

- Práce s interaktivní tabulí 

- práce s programem Geogebra 

 

11  Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Vzhledem k tomu, že vzděláváme dětí od 3 – 10 let, žádnou smysluplnou spolupráci v tomto 

směru jsme neobjevili. Rádi se však necháme inspirovat čtenáři naší výroční zprávy. 

 

12. Závěr 

 

 

Školní rok 2013/14 byl ve znamení mého prvního roku ve funkci ředitelky školy. Navazoval 

na mé dvacetileté působení v naší škole v roli učitelky školy a šestileté působení ve funkci 

zástupkyně statutárního orgánu školy. I když jsem se dlouhodobě podílela na tvorbě 

koncepce a filozofie školy, nová pozice mi přinesla nový pohled na práci vedoucího 

pracovníka školy, zodpovědnosti za chod školy, naše žáky i pedagogické a ostatní 

zaměstnance školy.  

Plně si uvědomuji, že největším potenciálem naší školy je kvalitní tým všech pracovníků 

školy, vysoká morální i odborná erudovanost učitelů a vychovatelů a podpora a souhra 

ostatních zaměstnanců školy. Jen s takovým zázemím je možné zajišťovat bezpečné 

prostředí pro naše žáky, ve kterém se mohou plně rozvíjet a vzdělávat. Bez otevřeného 

přístupu k rodinám našich dětí by to samozřejmě nešlo a je tedy i nadále důležité tyto 

otevřené vztahy zajišťovat a podporovat. 

Jsem ráda, že se nám podařilo pro rodiče našich žáků připravit smysluplné školení a zapojit  

do života školy i další rodiče našich nových žáků.  

Po zjištění potřeb pedagogů proběhla celá řada odborných školení, která vycházela přímo 

z jejich požadavků.  

V rámci zkvalitnění prostředí školy byl vybudován nový vstupní prostor pro čekání rodičů na 

jejich děti, vybudování kvalitního ozvučení a aparatury v tělocvičně, došlo k dovybavení 

školy novými pomůckami, ICT a učebnicemi. 

Celý rok se nesl ve znamení příprav na převzetí nové mateřské školy, plánování zařízení  této 

nové budovy, zajištění personálního obsazení MŠ a příprav jejího ekonomického zázemí. 

Otevření nové MŠ Vltavínová 10 je plánováno na 22. září 2014. Věřím, že stavba bude 

v plánovaném termínu dokončena a bude sloužit dětem, rodičům i pedagogům ke 

spokojenosti. 

Dále se nám v tomto roce podařilo velice kvalitně a úzce spolupracovat se stavebním 

odborem ÚMO 8 a se samotným vedením obce v zastoupení p. starosty M. Štěrby.  

Vážím si toho, že se nám podařilo uhájit status kvalitní školy a naplňovat školní vzdělávací 

program, který je vybudován na respektující výchově a základních principech 

vzdělávacího programu Začít spolu. 
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13. Koncepce pro školní rok 2014/15 

 

Koncepce pro následující školní rok spočívá především v udržení vysoké kvality výchovně 

vzdělávacího procesu a uhájení si vysokého kreditu mezi odbornou i laickou veřejností. 

Bezproblémově zahájit provoz nové mateřské školy, dovybavit ji a nadále (přes odloučenost 

nové budovy) zajistit spolupráci MŠ a ZŠ. V rámci zajištění stravování dětí nové MŠ 

zajistit dovážku obědů do výdejny odloučeného pracoviště. 

Ve spolupráci s ÚMO 8 Plzeň Černice vybudovat nové hřiště v blízkosti školy a připravit 

architektonickou vizi přestavby a modernizace stávající školní budovy. 

Zajistit pro školu školní poradenské středisko (speciální pedagog s pracovní náplní podpory 

žáků, rodičů i pedagogů), logopeda pro MŠ a rodilého mluvčího pro podporu jazykové 

výuky našich žáků. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy zajistit odbornost ve čtenářské a 

finanční gramotnosti. 

Podpořit začínající pedagogy a předat jim v rámci mentoringu zkušenosti senior učitelů. 

Zapojit se do výzvy 51 – „Tablety do škol“ a podpoření vzdělání pedagogů při práci 

s multimediální technikou. 

Zapojit pedagogy MŠ do projektu HOP (Hrajeme si, objevujeme a pracujeme), který  je určen 

pedagogům, kteří mají zkušenost s programem Začít spolu, zajímají se o rozvoj svých 

profesních dovedností v oblasti polytechnického vzdělávání a zároveň cítí potřebu 

obohacovat a přetvářet své třídní vzdělávací programy.  

Spolupracovat se ZČU v rámci praxí studentů a být tak součástí výchovy nových kvalitních 

pedagogů. 

Reagovat na výzvy rozvojových programů, grantů a dalších zdrojů. 

A především ze všech sil usilovat o to, aby v naší škole byl na prvním místě náš žák. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
         ….…………………………… 
 
V Plzni, dne 28.8.2014    Mgr. Věra Šimečková, ředitelka školy 
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Seznam příloh: 
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Příloha č.1 

 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2013 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013         

(fyzický stav/přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 18,993/15/993 6,678/6,298 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

27.999,- Kč 15.879,- Kč 

 
 

2  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

 

a) Příjmy (kalendářní rok 2013) 

 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 8,797 
 

--- 8,797 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele       --- 
 

--- --- 
 

dotace na provozní výdaje 1,556 
 

--- 1,556 
 

příjmy z pronájmu majetku zřizovatele --- 163 163 

poplatky od rodičů – školné 314 --- 314 

příjmy z doplňkové činnosti --- 399 399 

ostatní příjmy  762 --- 762 

 

b) Výdaje (kalendářní rok 2013) 
 Hlavní 

činnost - 

dotace ze 

státních 

prostředků 

Hlavní činnost 

- ostatní zdroje 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční     

Neinvestiční 8,797 1,556 -- 10,353 
z toho: --- --- --- --- 
- přímé náklady 8,797 217 172 9,186 
    na platy pracovníků 6,294 105 45 6,444 
    ostatní osobní náklady  70 51 113 234 
    zákonné odvody + FKSP 2,204 45 14 2,263 
    náklady na DVPP 34  2 --- 36 
    náklady na učební pomůcky 95 14 --- 109 
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    přímé ONIV (cestovné, úraz. poj, OOPP) 41 
  

--- --- 41 

    ostatní náklady  59 --- --- 59 
 - provozní náklady  ZŘIZOVATEL   
    energie  574 57 631 
    opravy a údržba nemovitého majetku  65  --- 65 
    nájemné  10 ---   10 
    odpisy majetku  296 --- 296 

 

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2013) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců    
Mzdové prostředky na platy 6,294 6,294 - 
Mzdové prostředky – OPPP 70 70 - 
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 2,433 2,433 - 

Doplnit 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  

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků Kč  

Vedoucích pracovníků 1  

V oblasti cizích jazyků 0 0 

V oblasti SIPVZ 0 0 

K prohloubení odbornosti 17 21.570,- 

Odborná literatura pro učitele 17 ks 3.116,-  

CELKEM 18 PP  

 

 
 
 
 

 

 

                         ………………………………………

    
V Plzni, dne 28.8.2014                                      Mgr. Věra Šimečková, ředitelka školy                    

 

 

 

 

 

 

        Příloha č.2 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 

(mateřská škola)- doplňující informace 

 

2.1 Součásti školy  

 

název součásti  

IZO 
součásti 

 

kapacita 

 

 

počet tříd 

 

počet dětí 

průměrná 
docházka ve 

šk. roce 

 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 

mateřská škola 107 543 176 45 45 2 2 45 45 80% 81% 

školní jídelna  45 45 x X 45 45 80% 81% 

školní výdejna          

školní družina          

          

 

2.2 Věkové složení dětí ve šk.r. 2013/2014 

 

do 3 let 3 leté 4 leté 5 leté starší 

12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 

--- -- 0 0 12 6 15 11 18 28 

 

 

2.3 Odklad povinné školní docházky 

 



 17 

 počet dětí 

odklad povinné školní docházky 3 

dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

celkem 3 

 

2.4 Školy v přírodě 

 

počet dětí počet dnů na jedno dítě 

22 5 

 

2.5. Péče o integrované děti 

 

počet dětí druh postižení 

0  

 

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   
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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.  

Sídlíme zatím 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.  

V letošním školním roce se však začala stavět budova nové mateřské školy na 
adrese Vltavínová 10, Plzeň-Černice, kde budou 2 třídy pro 56 dětí. Předpokládané 
otevření MŠ pro děti je 22.9.2014. V základní škole zůstane jedna třída MŠ s 18ti 
dětmi. 

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 
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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. 

V letošním roce jsme začali s novým tříletým projektem zaměřeným na 
předčtenářskou gramotnost. V dnešní době počítačů se málo času věnuje knihám. 
A  to bychom chtěli změnit.  

ŠVP je rozděleno do tří integrovaných bloků: 

1. "Příběhy o lidech" 

2. "Příběhy o přírodě" 

3. "Příběhy o zvířatech" 

Na ŠVP 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 nestačila. Proto se 
uskutečnila výstavba nové MŠ a v letošním roce jsme při zápisu nabídli 50 
volných míst. Tím se konečně v letošním roce podařilo umístit všechny 
děti od 3 let s trvalým pobytem v městském obvodu Plzeň 8. 
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2.9 Rozhodnutí ředitele školy 

 

rozhodnutí ředitele školy ( dle účelu) počet počet odvolání 

zařazení do MŠ (počet dětí 

zapsaných na šk.r. 14/15 

50 6 

zařazení do SpMŠ --- --- 

zařazení postiženého dítěte --- --- 

ukončení docházky (počet dětí, 

které ukončily docházku v 8/2014 

25 --- 

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 proto se uskutečnila výstavba nové 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.  
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„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 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 : 

 (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 jsme uskutečnili za 
spolupráce PPP screening dětí, které jsou rok před nástupem do ZŠ 

- rodiče jsme 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 
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- 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. 

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, ale i mezi učitelkami MŠ a ZŠ a novou 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 školy a vedoucí uč. MŠ respektují názory zaměstnanců školy 

 

 



 23 

 

2.11 Školní a mimoškolní aktivity 

Během školního roku jsme uskutečnili několik akcí: 

- navštěvování solné jeskyně (10 návštěv - září – listopad) 

- maškarní rej (únor) 

- návštěva ZOO – účast 1 rodiče (červen) 

- výlet na zámek v Nebílovském Borku (květen) 

- škola v přírodě na Zadově ( květen) 

- „Letní slavnost“ (červen) 

ze sportovních akcí: 

- halová olympiáda společně s 1. a 2. tř. základní školy 

- 2- měsíční bruslení – účast 15 rodičů 

- zápas ve florbale 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 

další vzdělávání předškol.dětí: 

- počítače 

- sportovní hry 

- výtvarné a pracovní činnosti 

- hudebně pohybové hry 
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2.12 Závěrečné zhodnocení školního roku 

V tomto školním roce jsme začali s novým tříletým projektem zaměřeným na 
„předčtenářskou gramotnost“. Z finančních darů od rodičů jsme nakoupili velké 
množství knih, se kterými jsme po celý rok intenzivně pracovali. Dětem se práce 
s knihou velmi líbila, protože se seznamovaly se stále novými a novými příběhy jak 
ze života lidí , tak ze života přírody a zvířat. 

Vše nám ovšem stále narušoval zlý „Knihomol“, který nám knihy neustále ze školky 
odnášel a schovával. Pomohli nám hodní písmenkoví skřítci, kteří nám knihy 
zachraňovali. 

Rodičům jsme v dubnu 2014 celý projekt společně s dětmi představili. Byli velmi 
překvapeni , jak to děti baví. Byli s tímto projektem velice spokojeni. 

Stále intenzivně spolupracujeme se základní školou, zapojujeme se do společných 
projektů, navštěvujeme 1.tř. ZŠ. 

S rodiči 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 klinického logopeda. 

Jsme velice rádi, že se konečně začala intenzivně řešit otázka nedostatku 

volných míst v mateřské škole a začala výstavba nové mateřské školy. 

Doufáme, že vše dopadne dobře a proběhne podle plánu a 22.9.2014 

přivítáme v nové školce nové děti. 

 

2.13 Priority na šk.rok 2014/2015 

- největší prioritou je vybavit a otevřít novou mateřskou školu,  

zorganizovat provoz školky tak, aby byl přijatelný pro všechny  zúčastněné - 
rodiče, děti, učitelky 

- společně s dětmi a rodiči uskutečníme akce v rámci grantu, který jsme  

získali od nadace Zelený poklad - zasázíme stromy a keře, společně  

založíme novou zahradu. 
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- dětem v posledním roce předškolního vzdělávání chceme poskytnout více 
aktivit, které povedou k lepší přípravě pro vstup do ZŠ . 

- intenzivněji se věnovat logopedické péči za spolupráce klinického logopeda 

- 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 psycholožku z PPP, která s dětmi udělá testy školní 
zralosti a před zápisem do ZŠ si rodiče pozveme na konzultace 

- prostřednictvím dramatizace a komunitních kruhů budeme klást důraz na 
rozvoj produktivních řečových dovedností 

- 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. Věra Šimečková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

V Plzni,  dne 28.8. 2014  

 

                                                                    


