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Úvodní slovo
Na následujících stránkách je zpracovaná Výroční
zpráva naší Základní a Mateřské školy. Do těchto
mnoha stránek jsou vtěsnány informace o činnosti
naší organizace způsobem, který nevypovídá o
nadšení, ochotě a spolehlivosti jejích zaměstnanců.
Proto mi dovolte, abych touto cestou poděkovala
všem, kteří se na zdárném průběhu školního roku
podíleli, je lhostejné, zda jsou to pedagogové či
správní zaměstnanci. Důležité je to, že věnovali část
sebe a svého volného času dětem.
ředitelka
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Výroční zpráva o činnosti Základní školy
za školní rok 2014/2015

1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov

Adresa školy

Čemínská 296, Město Touškov 330 33

IČO

75006057

DIČ

CZ75006057

Bankovní spojení

ČSOB
236503798/0300

REDIZO

650015479

Telefon / fax

377 922 312 / 377921 101

E-mail

ZSMestoTouskov@seznam.cz

Adresa internetové stránky

www.skola.touskov.cz

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1.1. 2003

Název zřizovatele

Město Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov
330 33

Kontakty na zřizovatele
telefon
E-mail

377 922 292
mutouskov@iol.cz

Součásti školy, jejich IZO

Základní škola
150 015 488
Třídy pro děti se spec. vzděl.
potřebami
150 015 518
Školní družina
150 015 496
Mateřská škola
150 015 500
Školní jídelna
150 015 526

Vedoucí a hospodářští pracovníci

ředitelka školy : Mgr.Bc.Dagmar Mezerová
zástupkyně pro Dolní náměstí 71. : Mgr.Lenka Mouleová
zástupkyně pro Čemínskou 296: Mgr. Michaela
Kohoutová
vedoucí učitelka MŠ: Jarmila Štulcová
vedoucí školní jídelny: Kateřina Müllerová
mzdová účetní a sekretářka:Miroslava Bártíková
samostatná účetní: Věra Dobiášová
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1.2. Součásti školy
Součásti školy

kapacita

Mateřská škola

114

Základní škola

370

Školní družina

50

2.Personální údaje
2.1Pedagogičtí pracovníci
školní rok 2014/2015

Jméno a příjmení

Počet let v resortu

PaedDr. Bujdáková Olga

29

Mgr. Fichtlová Petra

26

Mgr. Kohoutová Michaela

19

Mgr. Drahoslava Sýkorová

21

Mgr. Kumpa Vladimír

35

Mgr. Mertlová Ivana

8

Mgr. Mezerová Dagmar

29

Mgr. Minářová Kateřina

18

Mgr. Smékalová Světlana

27

Mgr. Suková Hana

21

Mgr. Eva Patčová

9

Šmídlová Eva

30

Mgr. Švihovcová Jitka

37

Mgr. Martina Kupilíková

5

Mgr. Volenová Eva

18

Mgr.Čiháková Rulfová Dana

14
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Mgr. Ježková Zdeňka

36

Mgr. Erika Tykvartová

17

Mgr. Hana Holubová

2

Mgr. Kilbergerová Marie

48

Mgr. Vaňačová Lenka

14

Mgr. Mouleová Lenka

19

Mgr. Jana Ševčíková

8

Mgr. Jana BodurkováHoranská
Mgr. Kamila Strýčková

20

Jarmila Fořtová

7

Libuše Boháčová

40

Mgr.Vraná Olga

28

Michaela Šmídlová

3

Věra Novotná

36

28

2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel/ka 1. stupně ZŠ
učitel/ka 2. stupně ZŚ
vychovatel/ka

splňuje kvalifikaci
8
16
1

nesplňuje kvalifikaci
1
0
1

celkem
9
16
2

2.3 Zařazení pracovníků do platových tříd
Platová třída

počet zařazených pedagogických pracovníků

8.

4

11.

2

12.

21

13.

3
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2.4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru
pedagogických pracovníků
nástupy a odchody

počet

nástupy

3

odchody

1

3. Vzdělávací program školy
3.1 Vzdělávací program
vzdělávací program

zařazené třídy

Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Základní školy a Mateřské školy
Město Touškov

Všechny ročníky

ŠVP ZV LMP Škola pro život

Všechny ročníky

ŠVP ŽŠS Učení pro život

Všechny ročníky

Vzdělávací program pomocné školy

4. Počty žáků
Třída
Hoši
1. stupeň ZŠ
1. A
10

Dívky

Celkem

třídní učitel (ka)

14

24

Mgr. Zdeňka Ježková

2. A

13

11

24

Mgr. Olga Vraná

2.

14

16

30

Mgr. Dana Čiháková Rulfová

3.A

13

6

19

3.B

10

5

15

Marie Kilbergerová
Mgr. Erika Tykvartová
Mgr. Lenka Vaňačová

4.A

12

15

27

Mgr. Drahoslava Sýkorová

5.

18

13

31

Eva Šmídlová

10

18

PaeDr. Olga Bujdáková

2. stupeň ZŠ
6. A
8
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20

Mgr. Hana Suková

22

Mgr. Kateřina Minářová

10

18

Mgr. Ivana Mertlová

9

8

17

Mgr. Martina Kupilíková

8. B

9

7

16

Mgr. Eva Volenová

9. A

13

7

20

Mgr. Petra Fichtlová

9. B

7

11

18

Mgr.Jitka Švihovcová

Speciální
třídy

1.stupeň
7

2. stupeň
22

29

Mgr. Ševčíková Jana,Mgr.
Bodurková Horanská Jana, Mgr.
Strýčková Kamila, Mgr. Bc.
Lenka Mouleová

6. B

9

7. A

10

7. B

8

8. A

11
12

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet prvních tříd

počet přijatých dětí do 1. třídy

počet odkladů pro rok 2015/2016

2

34

8

4.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků -(stav ke dni 31. 8. 2015)
počet žáků
celkem
350

z toho
prospělo s vyznamenáním
167

prospělo
174

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 2. pololetí
počet žáků s IVP
z toho talentovaní
18
0

neprospělo
9

v jakém oboru/předmětů
0

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy
typ školy

počet přijatých žáků

víceleté gymnázium

3

gymnázium

0

SŠ maturitní obor

18
7

nehodnoceno
0
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typ školy

počet přijatých žáků

SŠ 3 letý obor

19

SŠ 2 letý obor

0

4.5 Žáci - cizinci
kategorie cizinců

občané EU

počet žáků celkem 1

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale,
žadatelé o udělení azylu a azylanti
2

5. Hospitační činnost
Hospitační činnost probíhá dle stanoveného harmonogramu ředitelkou školy, zástupkyněmi a
probíhají i vzájemné hospitace mezi kolegy. V loňském roce byla povinná návštěva jedné
hodiny na jiném typu školy, než učitel vyučuje.
Kromě aktivit, které jsou sledovány vždy – stavba hodiny, motivace, hygiena, vztah učitele
k žákům, individuální přístup k žákům – jsme tentokrát při sledovaných hodinách
monitorovali i využití techniky v hodinách.
Závěr v této oblasti nevyzněl tak optimisticky, jako v ostatních sledovaných ukazatelích.
Učitelé nevyužívají dostupnou techniku tak, jak by mohli. Někteří se brání jejímu využití
téměř stoprocentně.
Tuto problematiku budeme i nadále sledovat, protože správné a účelné využití techniky
v hodině, může hodinu nejen zatraktivnit, ale i zefektivnit. Je možné také více výuku
individualizovat.

.
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

6.1 Navštívené vzdělávací akce
AKCE DVPP 2014/2015
1.

Obor
Aj

2.
3

Aj
Aj

4.
5.
6.

Aj
Hv
Pedagogika

7.

Pedagogi-ka

8.
9.

Pedagogika
Pedagogika

Název
Nadstavbový kurz angličtiny pro pokročilé,
dlouhodobý kurz
Kurz anglického jazyka 7. ročník, dlouhodobý kurz
Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím, dlouhodobý
kurz
Angličtina od začátku „Jak začít?“
Hudební dílna
Jak na ně? Respektující výchova, slovní i neslovní
komunikace.
Tanec jako zdravý pohyb, respektující individuální
možností dětí
Činnost školní družiny
Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků
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Jméno
Kohoutová
Ševčíková
Kupilíková
Tykvartová
Sýkorová
Bujdáková
Boháčová
Novotná
Strýčková
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Komunikace s hyperaktivním dítětem a s jeho rodiči
Etika hrou – Etická výchova pro 1. a 2. ročník ZŠ
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků 2.
stupně
Český jazyk a literatura v souvislostech aneb práce s
textem
Ukrajina
Meteorologie a klimatologie ve výuce
On-line dotazníky a testy – snadno a rychle
Volba povolání interAktivně
Quizlet – kartičky pro každého
Softbal
Tvořivé pokusohraní 2
Keramika II

Fořtová
Ježková
Fichtlová

Čeština nemusí být nudná
Pomocníci učitele k usnadnění výuky
Konzultace k metodě CLILL
NIQES - ČŠI
Angličtina pro manažery ve školství
Evaluace v environmentálnmí výchově
Dny učitelů ruského jazyka
Seminář k učebnici Klasnyje druzja
Enkaustika
Keramika III.
Hrajeme si s dějinami
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské
gramotnosti a efektivnímu učení
Hry ve výuce NJ
1. pomoc
Finanční gramotnost
Základy finanční prosperity
Základy komplexního žp.
Základy investic
Jak rozvíjet potenciál dětí a dospívajících s autismem
v přírodních a technických vědách

Švihovcová
Minářová, Kupilíková
Holubová, Kupilíková
Kupilíková
Kohoutová
Minářová
Bujdáková
Bujdáková
Bujdáková
Patčová
Bujdáková
Suková

Kohoutová

M

Agresivita dětí a rodičů vůči pedagogům a jak ji
zvládat – 1. část
Agresivita dětí a rodičů vůči pedagogům a jak ji
zvládat – 2. část
Koučování jako metoda vedení lidí
Jak na to v matematice

F
F
F
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika

Jak na to ve fyzice
Elixír fyziky
Konference Elixír fyziky
Práce s hlasem
Emoční poruchy a poruchy chování dětí
Činnost školní družiny – exkurze do školní družiny
Efektivní učení žáka se SVP
Dítě s autismem, co s ním? Autismus trochu jinak

10.
11.
12.

Pedagogika
Pedagogika
Čj

13.

Čj

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Z
z
Inf
Inf
Inf
TV
F
VV

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Čj
Inf
Inf

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nj
Člo
Fgr
Fgr
Fgr
Fgr

41.

Pedagogika

42.

Pedagogika

43.
44.

Řízení

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Aj
ENVO
Rj
Rj
VV
VV
D
Čj

Pedagogika
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Smékalová
Volenová
Kumpa
Minářová
Sýkorová
Mertlová
Patčová
Holubová
Patčová

Fichtlová
Patčová
Bujdáková
Bujdáková
Bujdáková
Bujdáková
Kupilíková
Mouleová
Strýčková
Fořtová

Kohoutová
Kohoutová
Kupilíková,
Holubová
Kumpa
Kumpa
Kupilíková
Mouleová
Strýčková
Novotná
Fořtová
Šmídlová Michala
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Školení pro pedagogický sbor
Multimediální výukové technologie ve výuce
(organizátor – ZČU, lektor - Kupilíková)

Patčová, Volenová, Bujdáková, Kumpa, Holubová,
Kohoutová, Mezerová,

Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT
nástrojů – práce s dotykovými zařízeními

Mezerová, Kohoutová, Kupilíková, Mertlová, Patčová,
Kumpa, Volenová, Fichtlová, Holubová, Vaňačová,
Minářová, Čiháková Rulfová, Bodurková, Ševčíková,
Mouleová

Účast na akcích spojených s mezinárodními projekty, webináře
1.

Kupilíková

22. - 24. 8.
2014

Letní škola inGenious

Eun

Split,
Chorvatsko

2.

Kupilíková

12. - 14. 9.
2014

Kick-off meeting, Scientix 2

Eun

Brusel,
Belgie

3.

Kupilíková

9. - 11.10.
2014

Národní konference eTwinning

DZS

Hradec
Králové

4.

Kupilíková

15. 10. 2014

Kyberpsycho

NCBI

Praha

5.

Kupilíková

15. 10. 2014

Smysluplné komunikativní seznamovací
aktivity, jak udělat kvalitní projekt

DZS

Webinář
Česká
republika

6.

Kupilíková

22. 10. 2014

Spolupracujeme online v Twinspace

DZS

Webinář
Česká
republika

7.

Kupilíková

24. - 26. 10.
2014

2nd Scientix Conference

EUN

Brusel, Belgie

8.

Kupilíková

4. 11. 2014

Nanotechnologie

DZS

Webinář
Česká
republika

9.

Kupilíková

5. 11. 2014

Nahráváme výstupy do twinspace (video,
e-book, voki,..)

DZS

Webinář
Česká
republika

10.

Kupilíková

8. 11. 2014

Využití tabletů v projektech eTwinning

DZS

Praha

11.

Kupilíková

16. 11. 2014

Interaktivní tabule
NMVD

NMVD

Webinář
Česká
republika

12.

Kupilíková

17. 11. 2014

Domácí úkoly NMVD

NMVD

Webinář
Česká
republika

13.

Kupilíková

19. 11. 2014

Prezentace v twinspace na různé způsoby
a prezentace projektu

DZS

Webinář
Česká
republika
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14.

Kupilíková lektor

20. 11. 2014

Národní konference e-Skills for Jobs 2014
Programování–klí
čová kompetence pro 21. století

DZS

Praha

15.

Kupilíková

26. 11. 2014

Online dokument, neocenitelný pomocník
v projektování

DZS

Webinář
Česká
republika

16.

Kupilíková

10. 12. 2014

Jen si tak trochu twítnout (Twitter v
projektech nebo i jinde)

DZS

Webinář
Česká
republika

17.

Kupilíková

9. - 11. 1.
2015

Scientix Teachers Panel Winter Workshop

EUN

Glasgow,
Skotsko

18.

Kupilíková

17. - 18. 3.
2015

WWW launch event

EUN,
Google

Brusel, Belgie

19.

Kupilíková

7. 4. 2015

Scientix - využití online nástrojů ve výuce
matematiky

DZS

Webinář
Česká
republika

20.

Kupilíková

27. 3. 2015

Scientix

UCV

Webinář
Slovensko

21.

Kupilíková

28. 3. 2015

Junior internet

cz.nic

Praha

22.

Kupilíková lektor

7. 4. 2015

Online nástroje ve výuce matematiky

DZS

Webinář
Česká
republika

23.

Kupilíková

10 .-12 .4.
2015

Kick-off meeting, Scientix 2

EUN

Brusel, Belgie

7.Akce školy
7.1 Přehled kulturních akcí
Datum
16. 9. 2014
26. 9. 2014
9. 10. 2014
10. 11. 2014
11. 11. 2014
2. 12. 2014

Název
Kolotoč Le Manége Carre –
Plzeň 2015, muzeum loutek
Divadelní představení
„Lakomec“
Hudební pořad – Radek Banga
Juniorfest – pohádka „Tři
bratři“
Juniorfest – soutěž „Pevnost
Týn, Horšovský Týn
Vánoční jarmark+ rozsvícení

Kdo
spec. třídy

Poznámka

2. stupeň ZŠ
7. – 9. r + spec. třídy
1. stupeň + speciální třídy

prevence pat. jevů

5. ročník
pedagogové 1. a 2.
11

Akce pro veřejnost
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vánočního stromu
Divadelní představení
„Vo plzeňských čertech“ –
knihovna Plzeň - Lochotín

stupně + vybraní žáci
1. stupeň speciálních
tříd

5. 12. 2014

Mikulášská nadílka pro MŠ

18. 12. 2014
7. 1. 2015
15. 1. 2015

Vánoční besídka v DPS
Divadlo Alfa – „Čert tě vem“
Divadlo Alfa – „Pohádky ovčí
babičky“
Divadlo Alfa-„Queen of Love“
Návštěva knihovny, Plzeň
Divadlo Alfa –“ Ostře
sledované vlaky“
Hudební pořad „Vývoj
rockové hudby“
Hudební pořad „Hudební
škatulky“
Velikonoce na farmě
Velikonoce v DPS
Vzdělávací pořad v ruském
centru
Divadlo Alfa „Pohádky ovčí
babičky“
Vystoupení v DPS – „Den
matek“
Vystoupení tanečních souborů
ze Skotska a Slovenska

vybraní žáci 9.
ročníku a spec. tříd
speciální třídy, 3. A
6. ročník
3. ročník

4. 12. 2014

19. 1. 2015
21. 1. 2015
28. 1. 2015
29. 1. 2015
29. 1. 2015
30. 3. 2015
1. 4. 2015
10. 4. 2015
16. 4. 2015
7. 5. 2015.
5. 6. 2015

22. 6. 2015
23. 6. 2015

divadlo Alfa „Čert tě vem“
Besídka pro rodiče

Součást celoročních
preventivních
aktivit „Školní
radosti“
zajištění výzdoby DPS

7. ročník
5., 4. ročník
9. ročník
2. stupeň
1. stupeň
3. A
speciální třídy
6. A
1. stupeň + speciální
třídy
3. A
Všichni žáci školy

V souvislosti s 18.
Mezinárodním
folklorním festivalem
CIOFF

4., 5. r
1. r, 2. r, 3. A

7.2 Přehled dalších akcí

kdy

co

kdo

poznámky

Září – červen

Programy včasné intervence
pro třídní kolektivy
Adaptační kurz
Plavecký kurz

spec.třídy

P – centrum Plzeň

Projekt „Svět pohádek“
Sportovní den
Dny vědy na ulici
Beseda s policií

speciální třídy
5. -9. ročník
9. ročník
8. ročník + spec.
třídy

Přírodopisná exkurze –

9. ročník

3. 9. 2014
4. 9. – 20. 11.
2014
16. 9. 20014
11. 10. 2014
12. 10. 2014
18. 10. 2014

2. 10. 2014

6. A, 6. B
2., 3. ročník
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6. 10. 2014
9. 10. 2014
23. 10. 2014
31. 10. 2014
5. 11. 2014
12. 11. 2014
21. 11. 2014
25. 11. 2014

27. 11. 2014

1. 12. 2014
3. 12. 2014
3. 12. 2014
4. - 5. 12.
2014
8. 12. 2014
18. 12. 2014
6. 1. 2015
6. 2. 2015
11. 2. 2015
17. 2. 2015
25. 2. 2015
28. 2. - 6. 3.
2015
30. 3. – 1. 4.
2015
29. 4.2015

Hornické muzeum Stříbro
Oborový den „1. pomoc“

6. -9. ročník

Projekt „Romský den“
Vzdělávací program
„Kyberšikana“
Turistický den

speciální třídy
2. stupeň

Vzdělávací pořad D –
„Expedice středověk“
Vzdělávací pořad Inf –„3D
Tisk“
Exkurze do Západočeského
muzea „Pravěk“
Projekt“Cestujeme strojem
času, hudbu máme pro
okrasu“
Návštěva úřadu práce, SPŠ
strojírenské a SPŠ prof.
Švejcara
Přednáška plánované
rodičovství
Návštěva planetária, Plzeň
výroba vánočních ozdob
s kolegyněmi z OS „Motýl“
Projekt „Čertí škola“

5., 7., 8. ročník

Beseda sexuální výchova
Vánoční dílny
Exkurze – f. Schwer
Návštěva soudního přelíčení,
Okresní soud Plzeň
Projekt „Integrovaný
záchrannný systém“
Projekt „Masopust“
Zeměpiský pořad „Kuba“
Lyžařský kurz

9. ročník
2. - 9. ročník
9. r
8. ročník

Projekt “Barevné velikonoce“

1. stupeň

„Čarodějnice“

1. stupeň +
spec.třídy
všichni žáci
všichni žáci
1. stupeň +
spec.třídy
6. ročník

30. 4. 2015
30. 4. 2015
30. 4. 2015

Vzdělávací pořad „Dravci“
Den Země – oborový den
Projekt „Ptáci“

5. 5. 2015

Exkurze D „Kupeckou
stezkou“ – Starý Plzenec

8. ročník
6. ročník
žáci z budovy
Čemínská
9. A + 9. B
9. ročník
5. ročník
1. stupeň + speciální
třídy
1. stupeň

spec.třídy
1. stupeň
5., 6., 8. ročník
žáci 7. r
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Škola v přírodě, Melchiorova
Huť
23. 6. 2015
Exkurze ČNB
23. 6. 2015
Pasování prvňáčků do řádu
čtenářského
24. 6. 2015 Lanové centrum – akce pro
vítěze soutěže tříd - 2. stupeň
26. 6. 2015 Zakončení projektu „Včelí
domeček“ – stáčení medu v
Košeticích
26. 6. 2015 Školní výlet Karlštejn,
Koněpruské jeskyně,
medvědárium Beroun
26. 6. 2015 Rozloučení s žáky 9. ročníku
30. 6. 2015 Slavnostní vyřazení žáků 9.
ročníku - radnice
Sportovní akce, kterých jsme se zúčastnili
23. 9. 2014 Okresní kolo v přespolním
běhu
23. 9. 2014 Okresní kolo v přespolním
běhu
5. 11. 2015 Turnaj v miniházené,
Třemošná
13. 11. 2014 Okresní kolo ve florbalu
25. 5. – 30. 5.
2015

3. 3. 2015

Turnaj v miniházené, Zruč

25. 3. 2015
26. 3. 2015

Okresní kolo ve vybíjené,
Plasy
Okresní kolo ve vybíjené

14. 4. 2015

Okresní kolo v házené

29. 4. 2015

Mc Donald cup – soutěž ve
fotbale
Mc Donald cup – soutěž ve
fotbale
Okresní kolo v atletice,
Nýřany
Okresní sportovní soutěž pro
žáky s LMP Kralovice
Turnaj v miniházené

29. 4. 2015
5. 5. 2015
6. 5. 2015
13. 5. 2015
18. 5. 2015
19. 5. 2015

Krajské kolo ve vyvíjené,
Tachov
Krajská sportovní soutěž pro
žáky s LMP

4. ročník
6. A, 9. ročník
1. r
6. B
3. A
speciální třídy
3. – 9. ročník
9. ročník
vybrané žákyně 8. a
7. ročníku
vybraní žáci 8. a 7.
ročníku
vybraní žáci 5.
ročníku
vybraní žáci 8. a 9.
ročníku
vybraní žáci 5.
ročníku
vybraní žáci 4. a 5.
ročníku
vybraní žáci 5.
ročníku
vybraní žáci 6.
ročníku
vybraní žáci 4. - 6.
ročníku
vybraní žáci1.- 3.
ročníku
vybraní žáci 6.
ročníku
speciální třídy

5. místo

vybraní žáci 5.
ročníku
vybraní žáci 5.
ročníku
speciální třídy

naše škola
organizátorem
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Spolupráce se ZOO Plzeň
25. 9. 2014 Prohlídka ZOO - kmotrovství
10. 12. 2014 Výuka v ZOO – lvi, tygři
21. 12. 2014 Živý betlém
22. 4. 2015 „Čáp roku“ – zapojení do akce, sčítání čápů, výtvarné práce
1. 5. 2015

„Od pólu k pólu“ – zapojení do akce

Po celý školní rok probíhal sběr hliníku – odevzdáno 1157 Kg, sběr suchého chleba, žaludů,
kaštanů.
Účast v soutěžích
11. 12. 2014 Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
15. 1. 2015 Výtvarná soutěž „Moje město“ – pořádána Speciální
školou Tachov
5. 2. 2015 Olympiáda českém jazyce – okresní kolo, Kaznějov
4. 11. 2014 „Ukaž, co umíš aneb finanční gramotnost 100x jinak“,
Plzeň
10. 4. 2015 Olympiáda v českém jazyce, krajské kolo

2. místo Jan Kňourek
Opltová, Novotná

Opltová

13. 5. 2015 Pythagoriada, Plasy
26. 3., 27. 3. 2015 Soutěž v RJ „Puškinův památník“ – školní kolo
24. 4. 2015 Soutěž v RJ „Puškinův památník“ – krajské kolo kolo
Soutěž „Šťastné stáří očima dětí“- zapojení do výtvarné soutěže –
organizátor Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mezinárodní spolupráce – Mgr. Kupilíková
Datum
Projekt
Popis
celý rok
inGenious
mezinárodní projekt zaměřený na
propojení teorie a praxe
17 zemí
spolupráce s průmyslovým sektorem
září iTec
mezinárodní projekt
leden
celkem 27 partnerů včetně 15
evropských ministerstev školství
využívání informačních a
komunikačních technologií
v každodenní výuce
celý rok

e Twinning

komunita škol v Evropě
spolupráce – 21 škol z celé Evropy i
mimo ni
15

Organizace
European Schoolnet,
Dům zahraniční
spolupráce (DZS)
European Schoolnet,
Dům zahraniční
spolupráce (DZS)

European Schoolnet,
Dům zahraniční
spolupráce (DZS)
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celý rok

Scientix2

propaguje a podporuje spolupráci mezi
učiteli, odborníky a vědeckými
pracovníky v oblasti matematiky,
přírodovědných a technických
předmětů (STEM – science,
technology, engineering and maths)
Mgr. Kupilíková – ambasador v ČR

European Schoolnet,
Dům zahraniční
spolupráce (DZS)

Celoroční akce „Soutěž tříd“ v budově Čemínská ul.
věž
17. 10. 2014
herbář
3. 11. 2014
puzzle
26. - 28. 11. 2014
cup song
25. 11. 2014
míčovaná
prosinec 2014
masopust
7. 2. 2015
spelling
21. - 23. 3. 2015
rok hudby
únor / březen
vlaštovka
5. - 7. 5. 2015
Hádej, kdo jsem?
1. - 9. 6. 2015
sběr - hliník, baterie, víčka
(celoročně)
II. stupeň
1. místo – 6. B
2. místo – 9. A
3. místo – 7. B
I. stupeň
1. místo – 5. A
2. místo – 3. B
3. místo – 3. A

9. ICT
ICT plán školy konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní
informační politiky ve vzdělávání. Plán školy stanovuje také cíle a postupy k zajištění
požadavků daných metodickým pokynem MŠMT 30799/2005-551 aktualizace, stanovující
Standard ICT služeb ve škole.
Škola je poměrně slušně vybavena počítači ve dvou učebnách a je teď na vyučujících, aby je
intenzivně využívali.
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Dalším krokem je modernizace učeben, vybavením počítačem – připojeným na internet,
plátnem a dataprojektorem. Každým rokem přibývají takto vybavené třídy. Jsou využívány
další moderní technologie – tablety a iPady.
Velmi dobře fungují i předměty zaměřené na informatiku, počítače mají i využití při
povinném testování či tvorbě školního časopisu.

10. Prevence sociálně patologických jevů

Výchovné poradenství
EVVO
10.1 Závěrečné hodnocení plnění plánu výchovného poradce
příloha č. 1

10.2 Zpráva metodika prevence
příloha č. 2

10.3 Závěrečné hodnocení metodika Evvo
příloha č. 3

11. Prevence rizik a školní úrazy

11.1 Počet úrazů
Počet záznamů v knize úrazů

53

11.2Vyhodnocení úrazů
Místo úrazu

Počet úrazů

v hodinách tělesné výchovy

30

v ostatních vyučovacích předmětech

1

Výlety a exkurze

1

lyžařské kurzy

0

přestávky ve škole

21

celkem

53

Počet školních úrazů se pohybuje již několik let na stejné úrovni. Většinou jde o lehčí úrazy,
které vyžadují jen jednoduché ošetření. V případě úrazu, který je ošetřen u lékaře, dochází
vždy k odškodnění tohoto úrazu pojišťovnou.
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K největšímu počtu úrazů stále dochází v hodinách Tv. Tento stav je zřejmě způsoben stále
menší obratností našich žáků. Stále více času tedy věnují učitelé Tv řádnému rozcvičení a
důraz kladou též na striktní dodržování pravidel.
Letos byl řešen i vážný úraz s pobytem v nemocnici, který byl způsoben agresivním
napadením žáka spolužákem. Agresivita žáků vzrůstá a je velmi obtížné některá napadení
včas eliminovat.
12. Spolupráce školy s rodiči
Spolupráce s Radou školy a rodiči je stále na stejné úrovni.
Rada školy pracuje, pravidelně se schází, přes zástupce v Radě jsou řešeny některé náměty či
požadavky rodičů. E-mailová adresa, která je umístěna na stránkách školy, není rodiči
využívána.
V tomto školním roce proběhly volby do Rady školy a zároveň došlo k redukci členů Rady
z 9 na 6. Nové složení Rady školy: Aleš Král – předseda, Iveta Rejšková, Iveta Zajíčková,
Ivana Měsíčková, Mgr. Zdeňka Ježková, Eva Šmídlová.
13. Poskytování informací
Základní škola poskytovala informace o škole dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

14. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
Zastupitelstvo města schválilo hospodářský výsledek školy.
Škola dále realizovala Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V rámci tohoto projektu pořídila škola 16x iPad a 4x aplle Tv, bylo vyškoleno 16 pedagogů ve
zdokonalování používání ICT nástrojů ve výuce. Celkový objem finančních prostředků byl 614 800,

15. Inspekce a kontroly

V tomto školním roce neproběhla inspekce.

16. Stížnosti
Počet stížností
Z toho opodstatněných
Z toho neopodstatněných
Z toho částečně opodstatněných

1
0
1
0
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Hodnocení školního roku
Začátek tohoto školního roku byl ozvláštněn nástupem dvou staronových a jedné
nové kolegyně. Dvě ustály celý školní rok, jedna z osobních důvodů odešla po
ukončení prvního pololetí. I tuto změnu jsme zvládli. Některým vyučujícím byl
navýšen úvazek a byla přijata externistka na výuku anglického jazyka na 1.
stupni.
I v tomto školním roce bylo uskutečněno velké množství kulturních,
sportovních a dalších akcí, jejichž výčet najdete na jiném místě této výroční
zprávy.
Několik zajímavých projektů stojí však za detailnější popis.
Na jaře se opět uskutečnil zájezd do Londýna, který měl mezi žáky veliký ohlas.
Všichni zvládli dlouhou cestu, přespat v cizích rodinách a neztratit se ve městě,
kde se mluví anglicky. Takto náročnou akci nelze v našich podmínkách pořádat
každý školní rok, o to je cennější, že se do ní vyučující pouští opakovaně.
Celá škola se také zapojila do projektu „Oslavy 900. let založení Města
Touškov“. Z hodin, kde se žáci o výročí dozvěděli, vznikly výstupy ve formě
obrázků a jiných výrobků, které poutaly pozornost všech návštěvníků, kteří si
přišli prohlédnout budovu školy v rámci „Dne otevřených dveří“.
Velmi zajímavým, užitečným a pracným projektem byla „Naučná stezka kolem
rybníka“. Informace vyhledávali a zpracovávali žáci během celého školního
roku, a výsledek je velmi kvalitní. Účelné a občany využívané jsou také lavičky
kolem nově vybudovaného ohniště.
Po celý školní rok opět probíhala téměř ve všech ročnících „celoroční soutěž „ o
zajímavé ceny pořádaná metodičkou prevence.
Škola se v tomto roce zapojila do projektu, kde byla možnost získat finance na
rozšíření naší počítačové sítě. Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí
ICT nástrojů“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost přinesl naší organizaci přes 600 tisíc korun a vzdělávání
pro pedagogy v oblasti ICT.
V oblasti rekonstrukcí – podstupujeme nějakou významnou rekonstrukci téměř
každý rok – jsme se letos zaměřili na školní kuchyni. Chtěli bychom se pokusit
o zdravější přípravu jídel pro naše strávníky, staré zařízení už nevyhovovalo.
Nové zařízení však z mnoha důvodů nešlo umístit do stávající kuchyně, a proto
jsme přistoupili k její celkové rekonstrukci, tedy i ke stavebním úpravám.
Zde patří velký dík zaměstnankyním školní kuchyně, protože nepřerušily provoz
ani v „polních“ podmínkách a také našemu zřizovateli, který naši organizaci
velmi podporuje.

19

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace
Čemínská 296, Město Touškov 330 33
Tel.:377922312, e-mail:ZSMestoTouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz

Příloha č. 1

Zpráva výchovné poradkyně
za školní rok 2014/2015
za poradenství v těchto oblastech:
1/ Poradenství pro rodiče a žáky školy, profiporadenství pro žáky a jejich rodiče

2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Konzultace s učiteli školy, tvorba IVP
Výchovné komise
Spolupráce s PPP, SPC
Spolupráce s SVP
Spolupráce s ÚP v Plzni a s ÚV v Plzeň-sever
Spolupráce se středními školami a učilišti, exkurze
Spolupráce s Regionální hospodářskou komorou
Přijímací řízení na střední školy a učiliště

Ad 1/ Konzultace s rodiči i žáky probíhaly průběžně po celý školní rok.
Záměrně nebyly stanoveny konzultační hodiny VP z důvodů pružnějšího řešení situací.
Konzultace sjednané dle potřeby se týkaly především profiporadenství a vzdělávacích
problémů žáků.
S rodiči proběhlo celkem 8 konzultací.
Profiporadenství pro rodiče žáků 5. až 9. tříd bylo zahájeno v listopadu aktivem pro zmíněné
rodiče. Na tento aktiv byli opět přizváni zástupci SŠ, SPŠ elektrotechnické a SPŠ strojnické.
Rodiče na tomto aktivu obdrželi ucelené informace o všech středních školách v Plzni a okolí,
o legislativě související s přijímacím řízením. Veškeré informace ohledně přijímacího řízení
byly průběžně dávány na webové stránky naší školy.
Rodiče byli upozorněni na přijímací řízení žáků, kteří mají vyšetření v PPP a IVP.
Byli seznámeni s nově zavedenými přijímacími zkouškami na maturitní obory.
Rodiče byli informování o Zápisových listcích. VP vedla evidenci vydávání těchto lístků.
Ad 2/ Konzultace s učiteli školy probíhaly průběžně po celý školní rok. Zejména při tvorbě
IVP. Vyučujícím byl nabídnut seznam literatury a pomůcky k nápravné péči. Průběžně byli
vyučující informování o žácích s IVP. VP kontrolovala průběžně hodnocení IVP.
Na základě zpráv o vyšetření žáků v PPP a SPC je k dnešnímu dni vytvořeno 16 IVP pro
žáky 3. až 9. ročníků. S těmito plány byli seznámeni všichni vyučující, podílející se na
vzdělávání žáků s IVP. Plnění těchto IVP bylo 2x ročně písemně hodnoceno společně se
zákonnými zástupci žáků.
20

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace
Čemínská 296, Město Touškov 330 33
Tel.:377922312, e-mail:ZSMestoTouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz

K dnešnímu dni je v naší škole celkem 37 žáků z 3. až 9.tříd, kteří mají platné vyšetření
v PPP nebo SPC.
Ad 3/ Uskutečnilo se celkem 5 výchovných komisí, především z důvodů porušování školního
řádu.
1.
Ad 4/ Celý rok probíhala spolupráce se zaměstnankyní PPP Plzeň-sever s Mgr.Čechurovou.
Ad 5/ Spolupráce s SVP – p. Mgr.Hofmanem : žák:Jindřich Bude 4.ročník.
Ad 6/ Pravidelná spolupráce s s ÚP V Plzni-sever byla zahájena opět v září schůzkou ÚP
se zástupci středních škol a učilišť a výchovných poradců ZŠ. V listopadu proběhly besedy
pracovníků ÚP s vycházejícími žáky školy. Žáci v rámci volby povolání navštívili tento rok
SPŠ strojnickou, technické i humanitní třídy.
VP byla pravidelně ve styku se zaměstnanci IPS při ÚP v Plzni. Zejména při využívání
čerstvých dat o nezaměstnanosti absolventů SŠ a jejich evidenci na ÚP dle škol a konkrétních
oborů.
Ad 7/ VP byla pravidelně ve styku se zástupci SŠ osobně i prostřednictvím internetu. Velice
úzká spolupráce trvá již se zmíněnou SOŠ obchodní, SOU stavebním, SZŠ a SOU
Oselce.Dále navázala spolupráci s Akademií hotelnictví. Veškeré informace ohledně
přijímacího řízení byly předávány žákům 8. a 9.ročníků v hodinách Volby povolání.
Žáci 9.ročníku navštívili firmu Schwer se strojírenským zaměřením. Návštěva SPŠ
stojírenské, návštěva zástupců této školy na profiaktivu a exkurze do zmíněné firmy měly vliv
na rozhodování žáků 9.ročníků při volbě oborů v přijímacím řízení na SŠ.

Ad 8/ Dále probíhala spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje.
V tomto roce v součinnosti s KCVJŠ umožnila proškolení: Volba povolání interAKTIVNĚ
Ad 9/ V 1. kole přijímacího řízení bylo vydáno 90 přihlášek vycházejícím žákům na SŠ a
víceletá gymnázia.
K dnešnímu dni byli přijati na střední školy a učiliště všichni žáci 9. tříd, 2 žáci 8.ročníku, 1
žákyně 5.ročníku a 1 žákyně 7.ročníku.. VP registroval 5 odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
na SŠ.
Na gymnázia přijat:
1 žák 9.roč., 1 žák 5.roč., 1žák7.ročníku
Na maturitní obor SŠ přijat: 22 žáci 9.roč.
Do učebního oboru přijato: 15 žáků 9.roč. 2 žáci 8.roč.
Zprávu předkládá: Sýkorová Drahoslava VP

30.6.2015
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Příloha č.2

Hodnocení minimálního preventivního programu

2014/2015
Spolupráce školy s jinými organizacemi
spolupráce s PPP, SVP
spolupráce s P- centrem
spolupráce s PČR (Město Touškov)
spolupráce s institucí „Národní iniciativa pro život“
spolupráce se ZOO Plzeň
spolupráce s odborem péče o děti, sociálním odborem
Okresní soud Plzeň
společnost Scholaris
spolupráce s představiteli obce

Na realizaci školního preventivního programu se podíleli
Metodik prevence rizikového chování
Třídní učitelé: pravidelné třídnické hodiny (jednou měsíčně), školní výlety, soutěž tříd
Vedení školy
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci
Rodiče:
spolupráce rodičů a školy
výchovné komise s rodiči žáků s poruchami chování (viz zprávy z jednání)

Soutěž tříd
Jako obvykle tato soutěž stmelovala třídní kolektivy a upevnila pozici „předseda třídy“
( PT-OSV).
Na spolupráci při realizaci soutěže se podíleli všichni zaměstnanci školy a rodiče žáků.
Dobročinnost:
sběr víček
sběr hliníku
Vítězi letošního kola soutěže tříd se staly třídy:
5. A - která vyhrála návštěvu laser game v Plzni (24. 6. 2015)
6. B - která vyhrála návštěvu lanového centra v Konstantinových lázních (24. 6. 2015)

Vzdělávání pedagogů
Metodik prevence se účastnil pravidelného setkávání metodiků z Plzně – sever.

Uskutečněné aktivity ve školním roce 2014/2015
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návštěva divadelních představení (divadlo Alfa)
spolupráce se ZOO (vybraní žáci 3. – 9. tříd)
sportovní den – Olympiáda (1. stupeň ZŠ)
účast vybraných žáků v soutěžích
Turistický den (31. října 2014)
Projekt „Rok hudby“
„Den Země“ (světlo)
Vánoční dílny
vánoční jarmark
taneční soubory – vystoupení
rozloučení s žáky 9. A, 9. B

I. stupeň
plavání
dopravní hřiště
ovoce do škol
kinokavárna Město Touškov
3. B - P-centrum-program včasné intervence - vztahy ve třídě, sociometrie
4. A - škola v přírodě

II.stupeň
Radoslav "GIPSY" Banga- "KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ" – 9. 10. 2014
Kyberšikana - přednáška/beseda pro žáky (Scholaris) - 23. 10. 2014
6.A/B - adaptační kurz (3. 9. 2014)
- Čas proměn- dospívání a menstruace
7.A/B - lyžařský výcvik (1. - 6. 3. 2015)
8.A/B - Okresní soud Plzeň (6. 2. 2015)
9.A/B - Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí (1. 12. /8. 12. 2014)

Uskutečněné aktivity ve školním roce 2014/2015 pro zákonné zástupce žáků
Kyberšikana-přednáška a beseda - 23. 10. 2014 (od 17:30), (společnost Scholaris)
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Příloha č. 3

HODNOCENÍ PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝCHOVY A OSVĚTY
Školní rok 2014/2015
Začlenit problematiku EVVO do tematických plánů.
Ve všech ročnících – v rámci průřezového tématu ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA dle
ŠVP
V rámci přípravy a realizace oborového dne Dne Země a projektů s environmentální
tématikou. (Realizace naučné stezky a Školy v přírodě – 4. ročník, Akce ČÁP – pták roku,
projekt Včelí domeček)
Další vzdělávání pedagogických pracovníkův oblasti environmentální výchovy – dle
nabídky PC a jiných vzdělávacích institucí dle možností a nabídky DVPP.
9. ledna 2015 – 1. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Plzeňském kraji.
Spolupráce se ZOO a BZ Plzeň
Celoroční sběr domovního hliníku – 1 157 kg!!
Sběr víček
Sběr suchého pečiva
Sběr kaštanů a žaludů
Kmotrovství – ZŠ a MŠ Město Touškov a přátelé – 20 000 Kč (May Day – 2 000 Kč)
AKCE:
25. 9. Kmotrovství
10. 12. Výuka v ZOO – lvi a tygři
21. 12. Živý betlém – 45 žáků
1. 5. May Day – Od pólu k pólu – lední medvěd
15. 5. Večerní prohlídka ZOO
Velké poděkování opět patří vyučujícím Marii Kilbergerové, Haně Sukové a Ivaně
Mertlové.
Organizace školních výletů a exkurzí s environmentální tématikou.
Hornický skanzen, Stříbro – 9. Ročníky
Turistický den: VI .A a VIII.B – Statek a obora v Líšťanech
Školní výlet III. A a III. B - Újezd nade Mží
Košetice III. A – stáčení medu v rámci projektu „Včelí domeček“
Spolupráce s organizacemi a institucemi:
Městský úřad – zajištění pomoci při organizaci Dne Země – odvoz baterií do Sběrného dvora
Město Touškov, dále pak pomoc při realizaci Naučné stezky u rybníka
Techmania – Plzeň – školní výlet VII. A
Ekologizace provozu školy:
Úspory energií – týdenní služba dohlíží i nad plýtváním energií – zbytečné svícení o
přestávkách, nebo po odchodu ze své třídy.
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Třídění odpadu – žáci mají možnost třídit odpad ve svých třídách, na některých chodbách.
Jsou poučováni v třídnických hodinách, či v dalších hodinách.
Péče o zeleň ve škole a v okolí školy - hlavní péči o rostliny ve škole zajišťuje zejména Marie
Kilbergerová, která se opět se svou třídou stará o velké množství rostlin v přízemí nové
budovy. O první patro tamtéž se stará Petra Fichtlová. Úklid a úprava okolí školy probíhá
v hodinách praktických činností, zejména v podzimních měsících.
Třídění odpadu: vhodně využívat stávající nádoby na tříděný odpad umístěné ve
třídách, sborovnách, kabinetech a na chodbách.
Žáci mají možnost třídit odpad ve svých třídách, na některých chodbách. Jsou poučováni
v třídnických hodinách, či v dalších hodinách koordinátor EVVO
Týdenní služba – dohlíží na pořádek ve třídách, šetření energií, na správné využívání
nádob na tříděný odpad apod.
Třídní učitelé dohlíželi na plnění této služby, vedení školy provádělo namátkové kontroly.
Organizace oborového Dne Země
30. 4. 2015 jsme se již tradičně připojili k celosvětové oslavě Dne Země. Letos jsme se
nechali inspirovat tématem SVĚTLO. Rok 2015 byl vyhlášen OSN mezinárodním rokem
světla a světelných technologií.
Tento poslední aprílový den jsme nejprve spočítali vybité baterie sbírané celý rok. Žáci 5.
třídy měli opravdu napilno, dopočítali se neuvěřitelných 6 380 baterií!! Díky žákům naší
školy a především velmi pilným sběračům z 1. stupně, 12 156 vybitých baterií bude
ekologicky zlikvidováno a nebezpečné látky v nich ukryté nepoškodí naše životní prostředí.
Potom se celá škola přesunula k místnímu fotbalovému hřišti, kde na nás čekali draví ptáci a
spolek Zayferus. Měli jsme tak možnost dozvědět se více a hlavně na vlastní oči vidět
ukázky, jak tito dravci loví svou kořist. Celý program byl ozvučen, takže přilákal i spoustu
našich spoluobčanů, kteří spolu s námi sledovali úžasné představení.
Po návratu zpět do školy pokračoval program ve třídách velmi rozmanitě. Čtvrtá třída
porovnávala světlušku a žárovku jakožto zástupce živé přírody a lidského výtvoru. Zatímco
žárovka svítí jen tehdy, je-li připojená k elektrickému proudu, světluška svítí díky
luminiscenci v noci a v době páření. V 6. A se zabývali světlem a stínem ve výtvarném umění.
V 6. B si vyzkoušeli den „poslepu“. Třída 7. A se seznámila s pojmem světelné znečištění.
Pokud je světla moc a pokud je použité nevhodně, může mít negativní dopad na lidské zdraví,
zejména na zdravý spánek, může škodit některým živočichům, dokonce ovlivnit i bezpečnost
lidí v dopravě. Uvědomili si, že možnost vidět noční oblohu mají pouze lidé spíše z menších
měst či vesnic. Naučili se některá další souhvězdí. Žáci 7. B vyráběli kaleidoskopy, poznávali
zákonitosti spojené s lomem a odrazem světla. V 8. B zpracovali 2 krásné a vždy ohromující
světelné jevy: DUHU a POLÁRNÍ ZÁŘI. Třída 9. A se seznámila s životem, vynálezy i
zajímavými peripetiemi Františka Křižíka. Tento významný plánický rodák spolu s Edisonem
a Jabločkovem rozsvítil svět. Díky němu mohli Pražané cestovat tramvají závratnou rychlostí
15 km/ hod. A jeho fontána? Tu obdivujeme dodnes. Žáky 9. B zaujalo nejvíce téma
LIGHTART. Zmapovali některé největší akce založené na využití světelných technologií – jak
bylo realizováno heslo „Rozsviťme světlo v ČR“ v našich největších městech, zvláště v Plzni.
Celoškolní soutěž tříd
Celoroční sběr hliníku, baterií a víček byl vyhodnocen v rámci celoškolní soutěže tříd
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Další projekty
Škola v přírodě – 4. třída - (Mgr. D. Sýkorová)
Hlavním cílem Školy v přírodě byla turistika a objevování živočichů a rostlin. Mgr.
Drahoslava Sýkorová:
Den jsme začínali rozcvičkou a končili vyprávěnou pohádkou. Učili jsme se, jak dobře se na
výlet připravit a správně vybavit. Celkem jsme za týden ušli přibližně 70km. Trasy jsme
hledali v mapách s pomocí buzoly. Nacházeli jsme a fotili živé i neživé tvory. Určovali jsme
rostliny. Užívali jsme si sportů.
Park v okolí rybníku – spolupráce s MěÚ - (Mgr. D. Sýkorová)
Naučná stezka (školní výukový park) vznikla společnou prací žáků 4. a 9. tříd a žáků
speciálních tříd ZŠ Město Touškov ve školním roce 2014/2015. Stezka je dlouhá 800m.
Proč a jak vznikla tato stezka?
Důvodem vzniku bylo využití krásného okolí rybníka v blízkosti školy a možnost
pozorování fauny a flory ve výuce.
Práce trvala téměř celý školní rok a pracovali na ní převážně žáci 4. ročníku. Celá akce
začala již v září, kdy žáci v hodinách přírodovědy přímo v terénu zmapovali výskyt rostlin a
pozorovali a zaznamenávali pohyb živočichů. V zimních měsících vypracovávali ve svém
volném čase popisky jednotlivých druhů.
Tabule vyrobili žáci speciálních tříd v hodinách pracovních činností. O povrchovou úpravu
tabulí se postarali 9. ročníků.
Akce ČÁP – pták roku – Marie Kilbergerová
V roce byl vyhlášen ptákem roku čáp bílý a černý. V Městě Touškově a Čeminech již několik
let sídlí čáp bílý. Žáci o jeho životě četli, malovali, skládali básničky a udělali výzdobu v
budově školy. Téma se žákům velice líbilo, a proto jsme se rozhodli, že budeme sledovat
jejich působení na těchto dvou stanoviscích. Spojili jsme se s panem Karlem Makoněm
vedoucím Záchranné stanice živočichů Plzeň, a na podzim mu zašleme výsledky našeho
sledování těchto ptáků od jara do jejich odletu. Ve 3. ročníku probírají žáci v předmětu Člověk
a jeho svět mimo jiná témata, téma „Živá a neživá příroda“. Rozhodli jsme se učivo doplnit o
sledování přírody od jara až do zimy. Zapisujeme změny v přírodě, přílet ptáků, zejména
čápů, první jarní bouřky a mimo jiné též sledování hmyzu, včel či motýlů.
Projekt Včelí domeček – Marie Kilbergerová
Naskytla se nám též výborná příležitost při určování společné četby a to s knihou „Včelí
domeček“, ve které se děti seznamují s životem včel ve včelíně. Knihu čteme po kapitolách,
stručně kreslíme obrázky a popíšeme děj knihy. Někteří žáci vyrobili papírové úly, z různých
materiálů včely, plástve a donesli i med. V pátek 26. 6. 2015 jsme navštívili v Košeticích
včelaře pana J. Rianta, který ukázal žákům včelí úl. Viděli jsme stáčení medu a vyplnili si i
krátký pracovní list. S Včelím domečkem budeme ještě pokračovat i ve 4. ročníku.

V Městě Touškově – 1. 7. 2015

Mgr. Kateřina Minářová
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Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Město Touškov
za školní rok 2014/2015
1. Základní údaje o škole
1.1. Název školy
Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, okres Plzeň-sever.
úplná adresa: Město Touškov, Čemínská ul. 296, PSČ 330 33
právní forma: příspěvková organizace
telefon: 377 922 312, 377 922 270
fax: 377 921 101,
e- mail: ms.mesto.touskov@seznam.cz
IZO: 650 015 479
IČO: 75006057
DIČ: CZ 75006057
ředitelka školy: Mgr. Bc.Dagmar Mezerová.
zástupce ředitele pro MŠ : Bc. Jarmila Štulcová

1.2 Název a adresa zřizovatele
Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov.
1.3.Poslední zařazení do sítě škol
č.j 30 889/02-21, Rozhodnutí ze dne 26.11. 2002 s účinností od 1.1. 2003.
1.4.Součásti školy:
Název
součásti

IZO

Kapacita

Počet tříd

Počet dětí

Mateřská
škola

150 015 500

114

6

114

Průměrná
docházka ve
šk. r. ( v %)
78,29

Docházka je uvedena bez dvou prázdninových měsíců – červenec + srpen.
1.5.Odloučená pracoviště
Hlavní budova,
ředitelství
Odloučené pracoviště
Odloučené pracoviště

Adresa
330 33 Město Touškov, Čemínská 296
(ZŠ)
330 33 Město Touškov, Újezdská 95
(MŠ a ŠJ)
330 33 Město Touškov, Dolní nám. 1
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Počet tříd
0

Počet žáků
0

4

84

2
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1.6.Věkové složení dětí ve šk. roce 2014/2015
Do 3 let
9/14
8/15
7
-

3 – 4 roky
9/14
8/15
36
8

4 – 5 let
9/14
8/15
31
34

5 – 6 let
9/14
8/15
32
29

Starší 6-ti let
9/14
8/15
9
39

1.7.Odklad povinné školní docházky
počet dětí
6
0
6

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné šk.doch.
Celkem
1.8.Ozdravný pobyt
Počet dětí

počet dnů na jedno dítě
0

0

Ve šk.roce 2014/2015 se ozdravný pobyt z důvodu nízkého zájmu rodičů neuskutečnil.

1.9.Péče o integrované děti
Počet dětí

druh postižení
L MR

1

1.10.Speciální a specializované třídy, indiv. integrace
Speciální třída (vady řeči)

počet tříd
0

počet žáků
0

1.11.Rada školy
Není zřízena.
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1.12.Popis školy
Mateřská škola v Městě Touškově má dvě patrové budovy se 4 třídami a 2 třídami na
odloučeném pracovišti na ZŠ, Dolní nám. o celkové kapacitě 114 dětí. Jedna z budov patří do
starší výstavby, je však částečně rekonstruována. Třídy jsou zde menší, šatny pro děti jsou
v suterénu. Druhá budova je typizovaná pro předškolní školství s prostornými třídami ve tvaru
L. Ke každé z nich přináleží prostorná umývárna, WC a šatna pro převlékání dětí.
V každé budově se nacházejí dvě třídy. Další dvě třídy se nacházejí na odloučeném pracovišti
na Dolním nám. v budově ZŠ.
Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:00 hodin.
Součástí MŠ je prádelna, kuchyně a jídelna, v níž se kromě předškolních dětí stravují
i děti ze základní školy. Zaměstnanci školní jídelny zajišťují taktéž ,,prodej přes ulici“.
Mateřská škola je obklopena prostorným, členitým areálem s bohatou zelení
vzrostlých stromů a uměle vytvořeným kopcem, který je v zimním období využíván
k bobování a sáňkování dětí. Vybavení venkovního areálu poskytuje dětem dostatek
příležitostí k rozvíjení herních a pohybových aktivit.
Další pohybové aktivity probíhají v tělocvičnách obou budou ZŠ nebo po domluvě
v areálu TJ Sokola Město Touškov.
Děti mají rovněž dostatek příležitostí k pobytu v pestrém přírodním prostředí v okolí našeho
města – les, řeka, rybník.

1.13.Školní program
Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Na
světě je vážně prima…, který je zaměřen na naplňování cílů vycházejících z Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
ŠVP respektuje regionální a místní specifika, tj. krásné přírodní okolí a historickou minulost
města.
Práce i plánování se podle nového školního programu osvědčila, plánování je přehledné,
jasné.
Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí –
 Dítě a jeho tělo (biologická)
 Dítě a jeho psychika ( psychologická)
 Dítě a ten druhý ( interpersonální)
 Dítě a společnost ( sociálně –kulturní)
 Dítě a svět ( enviromentální)
Tyto oblasti se vzájemně prolínají, integrované celky jsou zpracovány tak, aby
zasahovaly všechny oblasti vývoje dítěte.
Při realizaci ŠVP respektujeme a naplňujeme rámcové cíle obsažené v RVP PV,
snažíme se o naplňování klíčových kompetencí v celém jejich rozsahu.
ŠVP vychází především z geografického i kulturního prostředí naší MŠ, z lidových
svátků a tradic.
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Názvy integrovaných bloků vycházejí z názvu ŠVP – Na světě je vážně prima….
a dotýkají se všech oblastí života dítěte.
Pedagogické pracovnice plánují jednotlivé integrované celky do TVP tak, aby byly v souladu
s integrovanými celky ŠVP a dále je aktuálně rozvíjely.
Názvy IB:
 Já a moji kamarádi
 Já a moje rodina
 Sportem ku zdraví
 Jedeme na výlet
 Svět kolem nás
1.14.Demografický vývoj
Demografický vývoj Města Touškova je příznivý vzhledem k vysokému počtu
mladých rodin žijících v nově vystavěných domech. V současné době však dochází
k přirozenému poklesu narozených dětí a z tohoto důvodu byly v přijímacím řízení pro šk.rok
2015/2016 umístěni všichni žadatelé o umístění v ZŠ a MŠ Město Touškov.

2. Personální zabezpečení školy
2.1. Pedagogičtí zaměstnanci

Vzdělání - nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ – předškolní výchova
VŠ – učitelství Speciální pedagogika
Jiné (jaké)
Studující – PF ZČU – 1. st. ZŠ
Nekvalifikovaní

Počet
4
2
2
0
1
1 (studující)
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2.2.Zařazení a věkové složení
Jméno-prac.zařazení
Bc. Jarmila Štulcová
-vedoucí učitelka
Bc.Jiřina Lukešová - učitelka
Hana Soukupová - učitelka
Hana Kristlová - učitelka
Miroslava Fuxová
Alena Štýsová
Jitka Nosková
Lenka Fleissigová
Mgr.Štěpánka Neunerová



Vzdělání
SPgŠ Stříbro, PF JČU České
Budějovice, Specializace
v pedagogice, Učitelství pro MŠ,
Lektoři a mentoři pro PV
SZŠ a RŠ Plzeň – Křimice,
ZČU Plzeň, KPE, Učitelství pro
mateřské školy
SPgŠ
SPgŠ
SpgŠ
SPgš
Gymnázium Plzeň
SOU obchodu a řemesel
SPgŠ Stříbro, CŽV – Doplňující
studium spec.ped., ZČU
KPE,učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku pro stř.školy,
UJAK Praha – Speciální pedagogika učitelství

Úvazek*
1/1

Věk
53

1/1

34

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

60
58
51
52
37
40
53

fyzický / přepočtený

Ve školním roce 2014/2015 ukončila pracovní poměr p. Jitka Nosková (nesplnění
kvalifikace), do starobního důchodu odchází p. Hana Soukupová, která však bude i nadále
pracovat s vedoucí učitelkou na zkrácený úvazek, dlouhodobá PN trvá u p. Hany Kristlové,
která následně plánuje odchod do předčasného nebo starobního důchodu.
Na místo p. Jitky Noskové nastupuje Hana Soukupová, na jejíž místo byla přijata Mgr.
Kamila Strýčková a na místo p. Kristlové p. Jana Jáchimová. Všechny nově nastupující
pedagogické pracovnice splňují kvalifikační předpoklady.
V červnu 2015 dokončila vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Speciální pedagogika – učitelství Š.Neunerová a byl jí udělen titul Mgr.

2.3.Kvalifikovanost
Kvalifikovaní zam.
Nekvalifikovaní

Počet fyzických osob
7
2

Přepočtený
7
2
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2.4.Personální změny ve šk. roce 2014/2015
Počet učitelek, které nastoupily na školu v tomto
šk.roce celkem:
- z toho absolventek SPgŠ
- z toho absolventek VŠ
počet učitelek, které odešly ze školy
- z toho na jinou školu
- z toho mimo školství
počet pracovníků odcházejících do důchodu

0
0
0
0
0
0
1

2.5.Nepedagogičtí zaměstnanci
Účetní: Věra Dobiášová
Školnice: Drahomíra Zemenová
Uklízečka: Jaroslava Řezáčová (červen 2015 – ukončení pracovního poměru na vlastní
žádost)
Školník,údržbář: Václav Kestler
Vedoucí školní jídelny: Kateřina Müllerová
Kuchařky:
Hana Engelová(vedoucí kuchařka)
Marie Hochmannová
Natálie Šyrjajeva
Jiřina Pávová
Ladislava Vočadlová

3. Přijímací řízení
Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě přijímacího řízení, které se koná
každoročně v měsících březen až květen. Přijímány jsou děti zpravidla od tří do šesti let.
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Pokud není naplněna kapacita MŠ, je možné přijmout dítě k docházce i v průběhu školního
roku. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka organizace na základě kritérií pro přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
Správní řízení na MŠ
počet přijatých
žádostí celkem

26

počet
počet rozhodnutí
rozhodnutí záporných
kladných
26

0

počet
usnesení

0

32

počet
odkladů

6

počet
volných
míst
(z kapacity)
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4. Prevence sociálně patologických jevů
Mateřská škola má vypracovaný vlastní Minimální preventivní program zaměřený na
problémy předškolního věku.

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pro první pololetí byl plánován seminář pro celou sborovnu PhDr. Marka Hermana s názvem
Ochutnávka selského rozumu.
Z důvodu nemoci p. Hermana byl seminář zrušen.

Přehled DVPP 2014 – 2015 - 2.pololetí
Jméno

Číslo akce

Název akce

Datum konání

Cena

Bc.J.Štulcová

14-0001-57
14-0004-51

H.Kristlová

14-0004-57

Leden-duben
2015
Leden –červen
2015
Leden-červen
2015

2 500,- Kč

L.Fleissigová

Koučování jako
metoda vedení lidí
Připraveným
štěstí přeje
Školní zralost

Bc.Š.Neunerová

14-0004-60

24.5.2015
Leden-červen
2015

650,- Kč
450,- Kč

8.4.2015

400,- Kč

Leden-květen
2015

400,- Kč

Bc.J.Lukešová

14-0004-61

M.Fuxová

14-0004-67

H.Soukupová

14-0004-82

Neukázněné dítě
předškolním věku
Jazyk a řeč
Efektivní
komunikace a
zpětná vazba
Maličkosti pro
všechny
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6. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
Srpen


28.8.2014 – tř. schůzka – třída Včelek, Motýlků

Září





2.9.2014 – třídní schůzky – 3., 4.tř.
4.9.2014 – třídní schůzky 1., 2.tř.
24.9.2014 – divadlo Alfa – Otesánek (3.,4.,5.,6.tř.)
30.9.2014 – fotografování v MŠ – Fotodienst

Říjen




13.10.2014 – Bramboriáda –odpolední zábavné aktivity pro rodiče a děti s tématem
brambor
Srdce s láskou darované – účast dětí ze třídy Berušek – vyhlášeno fa Antecom s.r.o.,
vydavatel časopisu Age, společnost Optys a Studio Ypsilon
24.9.2014 – Zvířátka a loupežníci – pohádka v MŠ, sehrály A.Štýsová, A.Loudová

Listopad










6.11.2014 – návštěva dětí ze třídy Včelek v úpravně vody MT
Účast v soutěži vyhlášené bezpečnou školkou carvingové boby
11.11.2014 – Pohádka v MŠ – Divadlo M+M – Čertovská pohádka
11.11.2014 – Zavírání zahrady spojené s rozličnými hrami a soutěžemi
11.11.2014 – hrabání listí a lampionový průvod společně se Spolkem Paprsek
19.11.2014 – 28.1.2015 – předplavecký kurz
23.11.2014 – Vítání občánků
25.11.2014 – vánoční dílna pro rodiče a děti
26.11.2014 – informativní schůzka pro rodiče předškolních dětí

Prosinec







2.12.2014 – vánoční jarmark spojený s rozsvěcováním stromu
5.12.2014- Mikulášská nadílka v MŠ
8.12.2014 – hudební program v MŠ K Ježíškovi do Betléma půjdeme
8.12.2014 – vánoční besídka – Motýlci
9.12.2014 – vánoční besídka Berušky, Veverky
10.12.2014 – vánoční besídka Zajíčci
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Leden


11.12.2014 – vánoční besídka Včelky, Koťata
12.12.2014 – návštěva divadla Alfa – Pohádky ovčí babičky
16.12.2014 – návštěva dětí ze Spec.školy s krátkým vánočním pásmem
16.12.2014 – společný program dětí z MŠ ve třídě Koťátek
17.12.2014 – vystoupení pěveckého sboru Koťata společně s chrámovým sborem a
rodiči dětí v kostele v MT
18.12.2014 – pohádka v MŠ – loutková pohádka O Luciáškovi (divadlo Kozlík)
7.2.2015 – předplavecký výcvik – 9 lekcí

Únor




4.2.2015 – Country karneval – M Klub
17.2.2015 – Pohádka o Sněhlulátku (hrají učitelky MŠ)
24.2.2015 – Masopust ve školce – Divadlo Řimbaba Jihlava

Březen





4.3.2015 – O perníkové chaloupce – divadlo M+M
17.3.2015 – den otevřených dveří v MŠ
23.3.2015 – Velikonoční dílna v MŠ
24.3.2015 – divadlo v MŠ – Kašpárek v pekle (Kašpárkův svět)

Duben


16.4.2015 – fotografování – Den matek

Květen


13.5.2015 – vystoupení pěveckého a tanečního kroužku

Červen








1.6.2015 – dětský den v MŠ
6.6.2015 – oslava Dne dětí – ve spolupráci se Spolek Paprsek + další organ.složky
v Městě Touškově
9.6.2015 – ukázková hodina – angličtina
18.6.2015 – besídka ve třídě Berušek
25.6.2015 – rozloučení s předškoláky
26.6.2015 – výlet do Újezda nade Mží
29.6.2015 – pohádka v Klubu MT O Karkulce
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7. Výsledky hodnocení ČŠI v r. 2014/2015:
Ve šk.roce 2014/2015 neproběhla kontrola ČŠI. Kontrola ČŠI byla realizována ve šk.roce
2011/2012. Výsledky uloženy u řed.školy.

8. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena do žádného rozvojového programu.

9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

10. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Škola nerealizuje žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.

11. Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
11.1. – Spolupráce s odborovými organizacemi
ZŠ a MŠ nemá zřízenu odborovou organizaci.
11.2. Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce se zřizovatelem je uspokojivá, užší spolupráce je realizována zejména při
rozličných akcích a kulturních vystoupeních dětí a žáků MŠ.
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11.3. Spolupráce se ZŠ:








návštěva předškoláků v l.třídě ZŠ
účast učitelek MŠ při zápisu dětí do základní školy
spolupráce s výchovnou poradkyní ZŠ
přednáška a následná beseda s rodiči před zápisem do ZŠ MT
využití tělocvičny v ZŠ pro cvičení dětí z mateřské školy
konzultace učitelek na závěr školního roku, předávání informací o nově nastupujících
dětech
návštěva předškolních dětí v 1.tř.ZŠ

11.4. Spolupráce se ZŠ - speciální:



předvánoční kulturní vystoupení žáků v MŠ
výchovný poradce a spec.pedagog. – Mgr. Kamila Strýčková provádí supervizi
a nápravu v oblasti logopedie

11.5. Spolupráce s PPP Plzeň a SPC Plzeň
Spolupráce s ped. poradnou je dlouhodobě na dobré úrovni.
Jedenkrát ročně navštěvují pracovnice PPP naši MŠ, kde provádějí vyšetření dětí před
vstupem do ZŠ. Jedná se o vyšetření školní zralosti dětí či následná vyšetření po OŠD.
PPP je ochotna kdykoli poskytnout odbornou radu i pomoc jak učitelkám, tak rodičům.
MŠ dále spolupracuje s SPC, Vejprnická 56 a s SPC při spec.MŠ, Ke Špitálskému lesu, která
zajišťuje pravidelné depistáže v oblasti logopedické prevence v MŠ a odborný dohled nad
Mgr. Strýčkovou, která logopedickou prevenci s dětmi i rodiči dále realizuje.
11.6. Spolupráce s ostatními partery




ZOO Plzeň
Spolek Paprsek
Fa Novem Car, Schwer Fittings s.r.o., fa Brozman, D.Linhart, Doprava a přeprava
J.Rozporka

12. Zpráva o poskytování informací
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže
a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
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B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu
školy.

13. Hodnocení školy
V tomto roce nebylo zpracováno.
Zpracovala Bc.J.Štulcová

18.9. 2015
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