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Úvodní slovo 

 
  Vážení, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva, ve které jsou shrnuty úspěchy i neúspěchy 

školního roku 2013/2014. 

Velmi ráda bych poděkovala všem svým spolupracovníkům, kteří ve všech částech organizace 

pracovali tak, že se za svou práci opravdu stydět nemusí. 

Postupně se vytvořily pracovní týmy, které vědí, co chtějí a za svou vizí jdou.  

Během minulého školního roku byla za pomoci celého učitelského sboru vytvořena koncepce 

rozvoje na další období do roku 2016. Čekají nás nové výzvy, nové úkoly, snad nové úspěchy 

a možná i chyby a neúspěchy ale i ty k práci patří a je správné jich využít k dalšímu rozvoji.  

Všem svým skvělým kolegům učitelům i správním zaměstnancům děkuji a těším se na další 

školní rok. 

Mgr. Bc. Dagmar Mezerová 

ředitelka organizace  
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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 KB 

  

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 jídelna 400 

Školní družina 50 

 

 

2 Personální zajištění 

Pedagogičtí pracovníci 

školní rok 2013/2014 

 

Jméno a příjmení Počet let v 

resortu 
PaedDr. Bujdáková Olga 28 

Mgr. Fichtlová Petra 25 

Mgr. Kohoutová Michaela 18 

Bc. Kratoška Bohumír 4 

Mgr. Drahoslava Sýkorová                       20 

Mgr. Kumpa Vladimír 34 

Mgr. Mertlová Ivana 7 

Mgr. Mezerová Dagmar 28 

Mgr. Minářová Kateřina 17 

Mgr. Smékalová Světlana 26 

Mgr. Suková Hana 20 

Šmídlová Eva 29 

Mgr. Švihovcová Jitka 36 
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Mgr. Martina Kupilíková                         4 

Mgr. Volenová Eva 17 

Mgr.Čiháková Rulfová 

Dana 

13 

 

Mgr. Ježková Zdeňka  35 

Mgr. Kilbergerová Marie 47 

Mgr. Vaňačová Lenka 13 

Mgr. Mouleová Lenka 18 

Mgr. Jana Ševčíková 7 

Mgr. Jana Bodurková-

Horanská 

19 

Mgr. Kamila Strýčková 27 

Jarmila Fořtová 6 

Libuše Boháčová 39 

Mgr.Vraná Olga 27 

 

Michaela Šmídlová 2 

Věra Novotná 35 

 

 

2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem 

učitel/ka 1. stupně ZŠ 8 1 9 

učitel/ka 2. stupně ZŚ 18 0 18 

vychovatel/ka 1 1 2 

 

2.3 Zařazení pracovníků do platových tříd 

Platová třída počet zařazených pedagogických pracovníků 

8. 6 

11. 1 

12. 22 

13. 4 
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2.4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru  

pedagogických pracovníků 

nástupy a odchody počet 

nástupy 1 

odchody 2 

 

 

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 6., 7. ročník 

Vzdělávací program pomocné školy 9.,  ročník 

 

 

4 Počty žáků 

4.1 Počty žáků 

Třída Hoši Dívky Celkem třídní učitel (ka) 

1. stupeň ZŠ 

1. A 

 

8 5 13 Mgr. Zdeňka Ježková 

 

1.B 5 10 

 

15 Mgr. Dana Čiháková Rulfová 

2. A 14 8 

 

22 Marie Kilbergerová 

2.B 

 

10 6 16 Mgr. Olga Vraná 

3. 

 

11 14 25 Mgr Drahoslava Sýkorová 

4.A 

 

11 4 15 Eva Šmídlová 

4.B 

 

6 9 15 Mgr. Ivana Spěváčková 

5. 

 

13 16 29 Mgr. Lenka Vaňačová 
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2. stupeň ZŠ 

6. A 9 10 19 

 

Mgr. Kateřina Minářová 

6. B 9 10 19 Mgr. Ivana Mertlová 

 

7. A 

 

9             8 17 Mgr. Kupilíková Martina 

 

7. B 

 

10 8 18 Mgr. Volenová Eva 

 

8. A 

 

14 7 21 Mgr.Kratoška Bohumír  

 

8. B 

 

8 11 19 Mgr. Švihovcová Jitka 

 

9. A 

  

8 10 18 Mgr. Fichtlová Petra 

9. B 

 

8 9 17 Mgr. Smékalová Světlana 

Speciální 

třídy 

1.stupeň 

7 

2. stupeň 

22 

29 Mgr. Ševčíková Jana,Mgr. 

Bodurková Horanská Jana, Mgr. 

Strýčková Kamila, Mgr. Bc. 

Lenka Mouleová 

 

 

 

 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

počet prvních tříd počet přijatých dětí do 1. třídy počet odkladů pro  rok 2013/2014 

2 47 8 

 

 4.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  -(stav ke dni 31. 8.  2014) 

Prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo nehodnoceno 

156 164 9 0 

 

 

 

 



9 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 2. pololetí 

Počet žáků s IVP Z toho talentovaní v jakém oboru/předmětu 

17 0 0 

 

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy, učebního oboru 

 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 1 

gymnázium 1 

SŠ maturitní obor  17 

SŠ 3 letý obor 9 

SŠ 2 letý obor 10 
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4.5 Žáci -  cizinci 

kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, 

žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků celkem 1 2 

 

 

 

 

 

 

5  Hospitační činnost 
 

 Během celého školního roku probíhala kontrolní a hospitační činnost, na které se i letos 

podílely kromě ředitelky i obě zástupkyně. Probíhaly i vzájemné hospitace mezi jednotlivými 

pedagogy (každá učitelka provedla během školního roku 2 hospitace u své kolegyně).  

Vyhodnocením hospitační činnosti za uplynulý školní rok 2013/2014 (analýzou hospitačních 

záznamů z hospitací všech učitelek) bylo zjištěno, že se stále zlepšuje odborná a kulturní 

úroveň vyučovacích hodin a zařazování netradičních metod výuky, které jsou pro výuku velmi 

efektivní. Postupně i narůstá množství hodin, kde je využita technika, zefektivní výuku a také 

ji pro žáky zatraktivní. Učitelé se vzdělávají ve speciální pedagogice, a proto je v hodinách 

zcela zřejmá snaha o individuální přístupy k jednotlivým žákům – pravidelná a efektivní práce 

se žáky, kteří potřebují speciální péči, se stále zlepšuje a v práci pedagogů je zřejmá vyšší 

odbornost. 

Můžeme se pochlubit pohodovou atmosférou ve většině vyučovacích hodin a 

nadstandardními vztahy mezi učiteli a žáky. 

Stále se postupně vyučující zaměřují i na diferenci základního učiva od nadstavbového. 

Hospitace probíhaly i u vyučujících učících neaprobovaně. V těchto hodinách se nejlépe 

objevovalo oddělování základního učiva. Neaprobovaní se ve svých předmětech vzdělávají a 

pokroky jsou zcela zřejmé, projevuje se větší jistota v jejich práci.  

Stále více je v hodinách cítit snaha vést žáky k získávání kompetencí potřebných k orientaci 

v životě mimo školu a rodinu. Přispívá k tomu jistě i vznik nového předmětu – Člověk 

v ohrožení. 

Většina vyučovacích hodin byla hodnocena kladně. Nedostatky se objevily především 

v oblasti motivace a hodnocení – především sebehodnocení žáků. Další nedostatek se 

projevoval v oblasti hygieny – nedostatečné větrání či osvětlení. 
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6  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

6.1 Navštívené vzdělávací akce 

 
 

Obor Název Číslo 

KCVJŠ,  

organizátor 

Jméno Datum Cena 

Aj Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-06 Smékalová každé úterý 980,- 

Aj Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-06 Ševčíková každé úterý 980,- 

AJ Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-06 Ježková každé úterý 980,- 

AJ Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-06 Mouleová každé úterý 980,- 

Aj Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-07 Kupilíková každé pondělí 980,- 

M Quizlet – kartičky pro každého 13-0020-05 Minářová 30. 09. 2013 460,- 

 Algebra zajímavě – nové podněty a 

úlohy 

ZČU Kupilíková 19. 9. 2013 zdarma 

Aj Quizlet – kartičky pro každého 13-0021-01 Kohoutová 23. 9. 2013 460,- 

Spec. 

pedagogika 

Hranice a limity v práci pedagoga a 

asistenta pedagoga 

13-0004-12 Fořtová 23. 10. 2014 400,- 

Pedagogika Rodiče versus učitelé 13-000-201 Vaňačová 4. 11. 2013 550,- 

Pedagogika Práce s hlasem 13-0004-20 Mouleová 29. 11. 2013 550,- 

Čj Integrované dítě v hodinách Čj 13-003-02 Suková 9. 10. 2013 500,- 

AJ Storytelling and Drama 13-0010-02 Spěváčková 24. 10., 14. 11. 

2013 
1300,- 

Informatika Tablet ve výuce – Active konference 

 (Mgr. Kupilíková lektorkou) 

 Kohoutová, 

Kupilíková 

7. 11. 2013 zdarma 

Informatika Digitální technologie ve výuce 

(Mgr. Kupilíková lektorkou) 

 Kupilíková 12. -13. 11. zdarma 

Informatika On-line dotazníky a testy – snadno a 

rychle 

13-0021-02 Kratoška 18. 9. 2013 460,- 

F Elixír do škol ZČU Kupilíková po celý rok zdarma 

ROK 2014 
VV Kreativní výtvarné techniky 13-0005-69 Vraná 19. 2. 2014 400,-  

Aj Spice Up Your English Lessons NIDV 

I57-03-14-141 
Kohoutová 1. 4. 2014 380,- 

AJ Netradiční „group work“ aneb 

kruhový provoz v praxi plus krátké 

aktivizační aktivity 

13-0010-55 Kohoutová 6. 6. 2014 450,- 

Aj Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-06 Smékalová každé úterý 980,- 

Aj Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-06 Ježková každé úterý 980,- 

Aj Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-07 Kupilíková každé pondělí 980,- 

AJ Jazykový kurz pro pedagogy 13-0019-56 Ševčíková každé úterý 980,- 

Rj Dny učitelů ruského jazyka 13-0012-

51až13-

0012-55 

Bujdáková 14. 3., 7. 2., 

11. 4., 16. 5 

13. 6. 2014 

zdarma 

Člověk v Ochrana člověka za běžných rizik Hasičský Patčová 17. 3. 2014 zdarma 
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ohrožení a mimořádných událostí záchranný sbor 

Plz. kraje 

pedagogika Činnost školní družiny 13-0005-51 Novotná 9. 4. 2014  

 Syndrom vyhoření, duševní 

hygiena 

Vzděl.centrum 

Morava 
Mezerová, 

Vaňačová, 

Bujdáková  

13. 3. 2014 a, 1450,-

Kč 

Spec. 

pedagogika 

ADHD/ADD- specifické poruchy 

chování 

13-0003-51 Mertlová 6. 5. 2014 600 Kč 

Pedagogika Hry s hlasem 13-0004-74 Mouleová 17.,18.4.2014 900,- 

Vv Keramika I.  nejen pro začátečníky  Patčová 20. 5. 2014 950 Kč 
Psychologie, 

pedagogika 
Obtížné rozhovory v praxi 

pedagogického pracovníka 

13-0002-59 Kohoutová 20. 3. 2014 600,- 

Informatika Online nástroje aktivizují 

pozornost žáků, studentů 

13-0021-51 Kupilíková 27. 2. 2014 zdarma 

Informatika Počítač ve škole, Nové Město Na 

Moravě 

 Kupilíková 

(lektorkou) 

15. – 17. 4. 

2014 
zdarma 

M Elementary Mathematics 

Education (Olomouc) 

 Kupilíková 

(lektorkou) 

23. – 25. 4. 

2014 
zdarma 

F Elixír do škol – konference Hradec 

Králové 

 Kupilíková 16. – 18. 5. 

2014 
zdarma 

 

Akce spojené s účastí v mezinárodních projektech 
in Genious 2nd inGenious  summer school (Barcelona) Kupilíková 

(inGenious 

teacher) 

23. – 25. 8. 

2013 
zdarma 

oblast řízení 

školy 

in Genious academy for Heads od Schools - 

Stockholm 

Kohoutová 7. - 9. 3 2014 zdarma 

Scientix Scientix 2- Teachers´panel kick- off2 (Brussel) Kupilíková 

(ambasador) 

6. – 8. 12 2013 zdarma 

Scientix 3rd Scientix Teachers Spring Workshop (Nicosia, 

Kypr) 

Kupilíková 

(ambasador) 

11. – 13. 4. 

2013 
zdarma 

Scientix Národní konference Scientix Kupilíková 

(lektor) 

 

13. – 14. 6. 

2014 
zdarma 
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7 Akce školy 

7.1 Přehled kulturních akcí  

 
Datum Název Kdo Poznámka 

19. 9. 2013 Vzdělávací pořad: Vývoj 

rockové hudby  

2. stupeň 

 

 

1. 10. 2013 Návštěva knihovny v Plzni 

(netradiční knihy) 

speciální třídy + 4. A, 4. B  

21. 10. 2013 Divadlo Alfa – „Perníková 

chaloupka“   

2. + 3. ročník  

12. 11. 2013 Juniorfest – festival filmů pro 

děti, Horšovský Týn 

2., 4., 5. ročník + 

spec. třídy 

 

13. 11. 2013 Juniorfest – návštěva soutěže 

„Pevnost Týn“ 

vybraní žáci 

speciálních tříd 

 

1. 11. 2013 Výstava – dílo Mikoláše Alše 7. B  
26. 11. 2013 Divadlo Alfa –„James Blond“ 7., 8. ročník  
2. 12. 2013  Vánoční jarmark+ rozsvícení 

vánočního stromu 

pedagogové 1. a 2. 

stupně + vybraní žáci 

Akce pro veřejnost 

5. 12.  

2013 
Čertí den – „Peklo“  třídy 1. stupně + spec. 

třídy 

 

5. 12. 2013 Mikulášská nadílka pro MŠ vybraní žáci 9. 

ročníku a spec. tříd 

 

16. 12. 2013 Vánoční besídka 1.,2. ročník  
17. 12. 2013 Vánoční besídka v DPS speciální třídy, 2. A zajištění výzdoby DPS 

18. 12. 2013 Knihovna Plzeň  - vánoční 

program 

4. ročník + spec. třídy  

7. 1. 2014 Divadlo Alfa – „Čert tě vem“   6. ročník  
10. 2. 2014 Divadlo Alfa-„Tři mušketýři“ 4. -5. ročník  

    
24. 3. 2014 Hudební pořad „Písně hradů i 

podhradí“ 

3. - 4. ročník  

24. 3. 2014 Hudební pořad „ Muzikantská 

cesta kolem světa“ 

1. -2. ročník  

    
24. 3. 2014 Divadlo Alfa –“ James Blond“  9. ročník  
4. 4. 2014 Návštěva knihovny v Plzni 

(Večer s Andersenem) 

4. ročník + spec. třídy  

10. 4. 2014 Hudební pořad “Vznik a vývoj 

hudebních nástrojů“ 

5. – 8. ročník  

14. 4. Velikonoční besídka v DPS 2. A zajištění výzdoby DPS 

28. 4. 2014 Hudební pořad“ Beatles“ 6. – 9. ročník  

    

13. 6. 

2014 

Vystoupení tanečních souborů 

z Černé Hory, Indonésie 

Všichni žáci školy V souvislosti s 18. 

Mezinárodním 

folklorním festivalem 

CIOFF 
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 7.2 Přehled dalších akcí 

 

kdy co kdo poznámky 
4. 9. 2013 Adaptační kurz 6. A, 6. B  
27. 9. 2013 Turisticko přírodovědná 

vycházka 

 

1.,2. ročník + 

speciální třídy 

 

3. 9. – 19. 11. Plavecký kurz 2., 3. ročník  
13. 10. 2013 Dny vědy na ulici 9. A, 9. B  
27. 10. 2013 Turistický den všichni žáci z 

budovy Čemínská 

 

31. 10. 2013 Výstava padělání peněz, 

Mariánská Týnice 

9. B  

6. 11. 2013 Exkurze zpracování odpadů, 

školící centrum – skládka 

odpadů Černošín 

8. ročník  

4. 11. – 8. 11. 

2013 
Týdenní projekt „Doba 

jedová“ 

všichni žáci 

z budovy Čemínská 

zaměřen na zdravou 

výživu a zdravý 

životní styl 
11. 11. 2013 Vzdělávací pořad Př –„Orel 

mořský“ 

všichni žáci  

14. 11. 2013 Oborový den „Svatý Martin“ 1.,2. ročník + žáci 

speciálních tříd 

 

26. 11. 2013 Návštěva úřadu práce 9. A + 9. B  
2. 12. 2013 Přednáška sexuální výchova 9. ročník  
3. 12. 2013 Oborový den „Žijeme 

s handicapem“ + vánoční 

dílna s OS Motýl  

1., 2., 3., 4. ročník + 

speciální třídy 

 

5. – 6. 12. 

2013 
„Čertí škola“ 1., 2. ročník + 

speciální třídy 

 

9. 12. 2013 Beseda sexuální výchova 9. ročník  
10. 12. 2013 Vánoční přespání ve škole speciální třídy  
17. 12. 2013 Vánoční výzdoba kostela v 

MT 

speciální třídy  

19. 12. 2013 Vánoční dílny 2. - 9. ročník  
19. 12. 2013 Čechova stodola 2. A, 4. ročník vánoční zvyky a tradice, 

vánoční dílny 

21. 1. 2014 Oborový den „Rusko“ speciální třídy  

30. 1. 20014 Oborový den „Masopust“ 1.,2. ročník + 

speciální třídy 

 

24. 1., 11. 2. 

24. 2., 11. 3., 

25. 3., 22. 4. 

19. 5. 2014 

Beseda s psychologem 

(pracovníkem SPC) 

8. B  
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17. 2. –  

22.  2. 2014 
Lyžařský kurz žáci 7. r   

24. 2. 2014 Oborový týden „Z pohádky 

do pohádky“ 

1.,2. ročník + 

speciální třídy 

 

27. 2. 2014 Projektový den „Den 

řemesel“ 

Žáci z budovy 

Čemínská 

 

    
26. 3. 2014 Muzeum pravěk 4. ročník  
4. 4. 2014 Hromadná narozeninová 

oslava 

speciální třídy  

10. 4. 2014 Muzeum středověk 4. ročník  
10. 4. 2014 Oborový den Země „Vesmír 

kolem nás“ 

1.,2. ročník + 

speciální 

třídy 

 

16. 4. 2014 Oborový den - Den Země Žáci z budovy 

Čemínská 

 

14. – 16. 4. 

2014 
Oborový týden „Barevné 

velikonoce“ 

1., 2. ročník  

24. 4. 2014 Návštěva 3D planetária speciální třídy  
30. 4. 2014 Oborový den „Čarodějnice“ 1.,2. ročník + 

speciální třídy 

 

2. 5. 2014 Dopravní hřiště - Třemošná 4. + 5. ročník  

2. 5. 2014 Oborový den „Juniorfest“, 

svět dětského filmu 

1., 2. ročník + 

speciální třídy 

 

30. 4. 2014 Čarodějnický den 4. ročník  

6. 5. 2014 Návštěva hasičské zbrojnice 

Plzeň 

speciální třídy  

19. 5. 2014 Turnaj ve vybíjené  5. ročníku proti ZŠ 

Kozolupy 

 

20. 5. 2014 Návštěva katakomb Klatovy speciální třídy  
22. 5. 2014 Exkurze „Kupeckou stezkou“ 

– Starý Plzenec 

4. ročník  

28. 5. 2014 Spaní ve škole 4. B  
28. 5., 29. 5. 

2014 
Vzdělávací akce „Kapalný 

dusík“ 

žáci 2. stupně  

3. 6. 2014 Dětský sportovní den 1. – 3. ročník + 

speciální třídy 

 

12. 6. 2014 Oborový den ZOH – 

vyhodnocení celoročního 

projektu 

speciální třídy  

12. 6. 2014 Benefice „Kola pro Afriku“ 

a pasování prvňáčků do řádu 

čtenářského 

 

spec. třídy + 1. a 2. 

ročník 

 

13. 6. 2014 Návštěva ZOO v Německu 40 vybraných žáků 

školy 

 

26. 5. – 30. 

5. 2014 

Historie fotografie - 

přednáška 

7. A, 8. A, 9. A, 

 9. B 
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16. 6. 2014 Techmania Plzeň 9. A, 9. B, 7. A, 7. B  

16. 6. 2014 Návštěva poslanců, Oborový 

den Zvířat 

1.,2. ročník + 

speciální třídy 

 

 

 

16.  6.-20.6. 

2014 

Socializační pobyt Horní 

Blatná 

speciální třídy   

17. 6. 2014 Lanové centrum – akce pro 

vítěze soutěže tříd - 2. stupeň 

8. B  

20. 6. 2014 Rozloučení s žáky 9. ročníku 3. – 9. ročník  

20. 6. 2014 Slavnostní vyřazení žáků 9. 

ročníku - radnice 

9. ročník  

Sportovní akce, kterých jsme se zúčastnili 
1. 10. 2013 Okresní kolo v přespolním 

běhu 

vybrané žákyně 6. a 

7. ročníku 

4. místo 

9. 10. 2013 Okresní kolo v přehazované vybrané žákyně 6. a 

7. ročníku 

5. místo 

10. 12. 2013 Okresní kolo v basketbalu vybrané žákyně 8. a 

9. ročníku 

5. místo 

26. 3. 2014 Okresní kolo ve vybíjené vybraní žáci 5. 

ročníku 

3. místo 

7. 4. 2014 Atletická soutěž „OVO“ vybraní žáci 8. 

ročníku 

3. místo - jednotlivci 

14. 5. 2014 Okresní kolo SHŽ ZŠP 

v atletickém čtyřboji 

(sportovní hry žáků 

základních škol praktických) 

vybraní žáci 

spec.tříd 

1.+ 3. místo 

dívky 

3. místo 

chlapci 

20. 5. 2014 Krajské kolo SH ŽZŠP 

v atletickém čtyřboji 

vybraní žáci 

spec.tříd 

 

Spolupráce se ZOO Plzeň 
21. 12. 2013 Živý betlém 

 Setkání kmotrů 

 Masopust 

16. 4. 2014 „Čáp roku“ – zapojení do akce, sčítání čápů, výtvarné práce 

1. 5. 2014 „Od pólu k pólu“ – zapojení do akce 

Po celý školní rok probíhal sběr hliníku – odevzdáno 762 Kg, sběr suchého chleba, žaludů, 

kaštanů.   

 

Účast a úspěchy v soutěžích 
13. 12. 2013 Olympiáda v českém jazyce – školní kolo  

28. 11. 2013 Dějepisná olympiáda – školní kolo  

16. 1. 2014 Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo  

28. 1. 2014 Dějepisná olympiáda – okresní kolo, Kaznějov Fleissig 3. místo 

7. 2. 2014 Olympiáda českém jazyce – okresní kolo, Kaznějov  
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29. 1. 2014 „Ukaž, co umíš aneb finanční gramotnost 100x jinak“, 

Plzeň 

družstva 3. a 5. místo 

11. 2. 2014 Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo, 

Kaznějov 
Ebermannová, 3. 

místo 

27. 3. Dějepisná olympiáda – krajské kolo, Plzeň  Fleissig, 11. místo 

Soutěž v RJ „Puškinův památník“ – školní kolo   

Soutěž v RJ „Puškinův památník“ – krajské kolo kolo  

Soutěž „Požární ochrana očima dětí „ výtvarná a literární 

soutěž 

organizátor – Sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezka 

 

2. místo v okresním 

kole Jan Knödl 

(báseň) 

J. a O. Turkovi (2. 

místo) 

 

Soutěž „Šťastné stáří očima dětí“- zapojení do výtvarné soutěže – 

organizátor Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

Soutěž „Svět očima dětí „ – výtvarná soutěž 

– organizátor Ministerstvo vnitra Praha 
3. místo 

v republikovém 

kole Ester 

Špačková 3. B  

 
 

 

 

 

 

 

 

8  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. 

Dalším krokem je modernizace učeben, vybavením počítačem – připojeným na internet, 

plátnem a dataprojektorem. 

Velmi dobře fungují i předměty zaměřené na informatiku, počítače mají i využití při 

povinném testování či tvorbě školního časopisu. 

Stále pokračuje dovybavování celé školy modernějšími prvky. Někteří vyučující začali 

využívat např. pro žáky se spec. vzděl. potřebami dotyková zařízení – tablety. 

Odpovědní a hlasovací zařízení je další možností jak výuku modernizovat a využít výpočetní 

techniku během hodiny. 

V plánu je také postupná digitalizace školy. 
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9  Prevence sociálně patologických jevů 

       Výchovné poradenství 

       EVVO 

9.1 Závěrečné hodnocení plnění plánu výchovného poradce 

příloha č. 1 

   

9.2  Zpráva metodika prevence 

příloha č. 2 

 

9.3  Závěrečné hodnocení metodika Evvo 

příloha č. 3 

 

 
 
 
 

10  Prevence rizik a školní úrazy   

10.1 Počet úrazů 

Počet záznamů v knize úrazů 68 

 

10.2Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 

v hodinách tělesné výchovy 36 

v ostatních vyučovacích předmětech 8 

Výlety a exkurze 1 

lyžařské kurzy 0 

přestávky ve škole 23 

celkem 68 
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Počet školních úrazů se pohybuje již několik let na přibližně stejné úrovni. Většinou jde o 

lehčí úrazy, které vyžadují jen jednoduché ošetření, ale naší povinností je, zaznamenat každý 

úraz. V případě úrazu, který je ošetřen u lékaře a rodiče požádají, dochází vždy k odškodnění 

tohoto úrazu pojišťovnou. 

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 a kázně.  

Dochází také k přehodnocování vhodných aktivit pro hodiny Tv, jsou vybírány takové 

aktivity, aby mohli být zapojeni všichni žáci, a přesto nedocházelo k úrazům. 

 

11  Spolupráce školy s rodiči 
 

Spolupráce s Radou školy a rodiči je stále na stejné úrovni. 

Rada školy pracuje, pravidelně, ale málo 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 posledním 

roce se alespoň někteří rodiče začali se svými problémy obracet na své zástupce v Radě školy. 

Tento školní rok je posledním v tříletém cyklu. Ve školním roce  2014/2015 proběhnou nové 

volby do Rady školy. 

 

12  Poskytování informací 
Základní škola poskytovala informace o škole dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

 

 

13     Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 
Zastupitelstvo města schválilo hospodářský výsledek školy. 

V tomto školním roce škola nevyužila žádný dotační titul (nebyl vybrán žádný z našich projektů) 

 

 

 

 

 

14  Inspekce a kontroly 

 

 
V tomto školním roce neproběhla inspekce.  

 

 

15  Stížnosti 

 
Počet stížností 0 

Z toho opodstatněných  0 

Z toho neopodstatněných 0 

Z toho částečně opodstatněných 0 
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16  Analýza školního roku 

 Analýza školního roku  2013/2014 
 

 Letošní rok byl opět mimořádně úspěšný, a proto bych ráda poděkovala všem zaměstnancům 

školy za odvedenou práci, neboť je za nimi skutečně vidět. 

Stručný průběh roku, klíčové události 

Školní rok začal velmi pozvolna, ale ve svém průběhu nabral své obvyklé obrátky.  

Již od počátku se rozjela soutěž tříd, která se letos zaměřovala na Olympijský rok. 

I přes to, že je tato akce poměrně tradiční, třídy bojovaly jako o život a až do konce nebylo o 

vítězi rozhodnuto. Vítězná třída na 1. stupni si jako odměnu vybrala návštěvu Laser game a 

druhostupňaři se vydali do lanového centra. 

Tento školní rok jsme pokračovali ve spolupráci se Základní školou v Kozolupech, jejíž žáci 

k nám po pátém ročníku přecházejí. Pro páťáky jsme opět uspořádali turnaj ve vybíjené o 

ceny a mladší ročníky byly pozvány na sportovní dětský den, který pod vedením svých učitelů 

uspořádali deváťáci. Partnerství mezi pedagogy, které bylo loni navázáno, se projevilo 

v několika společných akcích našich a kozolupských třeťáků.  

V oddíle akce školy je možné si projít všechny akce, kterých se žáci a učitelé v průběhu roku 

účastnili a jde skutečně o vysoký počet soutěží, exkurzí, výletů, kulturních akcí atp. 

Mám velkou radost, že jsme se letos zapojili kromě výtvarných soutěží, kde již léta máme 

úspěšné žáky i na národní úrovni a sportovních soutěží i do olympiád a soutěží znalostních a 

snaha žáků a učitelů se vyplatila. Žáci se naučí vyrovnávat s poměrně stresujícím prostředím, 

poznají odlišné přístupy. Nakonec jejich snaha byla korunována i úspěchy.  

Ještě jedna novinka se v letošním roce uskutečnila – celoroční projekt „Učení o přírodě 

v přírodě“. Tento projekt probíhal ve třetím ročníku pod vedením Mgr. Sýkorové. Žáci se o 

rostlinách, zvířatech i ochraně přírody dozvídali přímo v lese, na louce nebo na farmě a to 

často z úst odborníků. Celý projekt vyvrcholil týdenním pobytem v Melchiarově Huti, kde 

žáci využili všechno, o čem se celý rok učili.  

V letošním roce opět proběhl Školáček, který již tradičně pomáhá rodičům orientovat se 

v požadavcích na předškoláčky před jejich vstupem do první třídy. 

Ve speciálních třídách opět velmi úspěšně proběhl „socializační pobyt“ v Horní Blatné. 

 

 Naše škola, je institucí, jejímž hlavním cílem je poskytovat žákům vzdělání. 

Přesto bychom rádi dali našim žákům ještě něco navíc – vychováváme je k lásce k přírodě, 

sounáležitosti, k toleranci, k ochotě pomáhat jeden druhému. A to je také důvod, proč jsme se 

přihlásili k podpoře projektu Kola pro Afriku. Benefiční akce, která k tomuto projektu 

proběhla, byla velmi úspěšná a kromě finanční hotovosti poskytli občané Touškova a okolních 

vesnic 50 kol. 
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Personální podmínky 

Pedagogické sbory v jednotlivých částech organizace jsou poměrně stabilizované. V tomto 

roce došlo k návratu Mgr. Patčové z mateřské dovolené a odchodu Mgr. Marty Šedové a Ing. 

Miroslava Kopejtka do starobního důchodu.  V mateřské škole také došlo ke střídání – na 

mateřskou odešla Kateřina Fridrichová a nastoupila Lenka Fleissigová. Ve školní jídelně 

odešla do starobního důchodu Věra Pašková a nastoupila Ladislava Vočadlová.  

 V příštích letech bude potřeba se zaměřit na hledání pedagogů především s aprobacemi – 

matematika, fyzika, hudební výchova. 

 

 

 

Materiální podmínky 

Uplynulý školní rok se nesl především v duchu dalšího vybavování tříd i kabinetů 

pomůckami, technikou potřebnou k modernizaci vyučovacího procesu. 

Zvyšuje se počet tříd, které jsou vybaveny plátnem, dataprojektorem a počítačem připojeným 

na internet, už před rokem byla zřízena další počítačová učebna, pro menší skupiny žáků. 

O prázdninách se opět intenzivně pracovalo na údržbě stávajícího zařízení, hlavně výmalbě 

opotřebovaných zdí, výměně dveří, zasklívání skel, úpravě zahrad,….. 

Větší a finančně náročnější akce byly směřovány na „starou budovu ZŠ“.  

Rekonstrukce začala již v únoru, kdy se podařilo zvládnout výměnu oken během jarních 

prázdnin, díky bezvadné práci firmy pana Jaroslava Hrdiny a obětavosti našich uklizeček se 

děti vrátily z prázdnin do čistého prostředí. 

Během jarních měsíců probíhala rekonstrukce střechy. Škole je téměř sto let, ale většina 

střešních trámů byla v bezvadném stavu a tak se prováděcí firma pana Jiřího Koutného mohla 

soustředit na položení nových, krásných tašek. I tato firma zvládla svou práci v bezvadné 

kvalitě a dohodnutých termínech.  

Letní měsíce již patřily fasádě. Vybraná firma OPS Plzeň do třetice zvládla vše, jak měla a 

v září nastoupili zaměstnanci i žáci do hotového. 

   

Výměna oken 

   
Výměna střešní krytiny 
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Propagace, spolupráce s ostatními organizacemi 

Škola se na veřejnosti prezentuje především zveřejňováním svých úspěchů a akcí na svých 

webových stránkách v Obecním Zpravodaji i v regionálních a celostátních médiích. 

Spolupráce s OS Paprsek, ZOO Plzeň a dalšími organizacemi je již všeobecně známá a přináší 

„užitek“ všem zúčastněným.  

Všem jednotlivcům i organizacím za spolupráci děkujeme. 

  

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Mezerová  

ředitelka školy 
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Příloha 1 

 

 

17 Zpráva  výchovné poradkyně  

za školní rok 2013/2014 

 
za poradenství v těchto oblastech: 
 

 

1/   Poradenství pro rodiče a žáky školy, profiporadenství pro žáky a jejich rodiče 

2/   Konzultace s učiteli školy, tvorba IVP 

3/   Výchovné komise 

4/   Spolupráce s PPP,  SPC 

5/   Spolupráce s SVP  

6/   Spolupráce s ÚP v Plzni a s ÚV v Plzeň-sever 

7/   Spolupráce se středními školami a učilišti 

8/   Spolupráce s Regionální hospodářskou komorou 

9/   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 5 konzultací.  

 

Profiporadenství pro rodiče žáků 5. až  9. tříd bylo zahájeno v listopadu aktivem pro zmíněné 

rodiče. Na tento aktiv byli přizváni zástupci SPŠ elektrotechnické a SPŠ strojnické. Zejména 

informace ze SPŠ stroj. přispěly k nárůstu zájmu o obory strojírenské z řad našich deváťáků.  

 

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.  

VP doporučila využití Dnů otevřených dveří na středních školách. 

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.  

 

 

Ad 3/   Uskutečnilo se celkem 7 výchovných komisí, především z důvodů porušování 

školního řádu.  
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Ad 4/   Celý rok probíhala spolupráce se zaměstnankyní PPP Plzeň-sever s Mgr.Čechurovou.  

Na základě zpráv o vyšetření žáků v PPP a SPC bylo  k dnešnímu dni  vytvořeno 17   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.  

K dnešnímu dni je v naší škole  celkem 35 žáků z 2 až 9.tříd, kteří mají platné vyšetření v PPP 

nebo SPC.  

 
1. 

 

 

 

Ad 5/   Spolupráce s SVP – p. Černým ohledně Holzknechtové B. 

 
Ad 6/    Pravidelná spolupráce s ÚP v Plzni a 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 Svět fyziky na SOU elektrotechnickém. 

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. 

Veškeré informace ohledně přijímacího řízení byly předávány žákům 8. a  9.ročníků 

v hodinách Volby povolání. 

 

 

Ad 8/ Dále probíhala spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje. 

Hospodářská komora nabídla projekt „Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ a SŠ 

Plzeňského kraje“ Do tohoto projektu se naše škola na příští školní rok přihlásila. 

 

 

Ad 9/   V 1. kole přijímacího řízení bylo vydáno 78  přihlášek vycházejícím žákům na SŠ a 

víceletá gymnázia.  
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K dnešnímu dni byli přijati na střední školy a učiliště všichni žáci 9. tříd, 1 žák 8.ročníku a 1 

žákyně 5.ročníku. 35 žáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení, 2 žáci byli přijati ve 2. 

kole přijímacího řízení. V tomto roce žáci (rodiče) podali 16 odvolání proti rozhodnutí o 

nepřijetí na SŠ. 

Na gymnázia přijat:                1 žák   9.roč.,  1 žák 5.roč. 

Na maturitní obor SŠ přijat: 21 žák   9.roč. 

Do učebního oboru přijato:  13 žáků 9.roč.   1 žák 8.roč. 

 

 
 

 

24.6.2014                                                              Zprávu předkládá: Sýkorová Drahoslava VP 
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Příloha č. 2 

 

 

18 Hodnocení minimálního preventivního programu 

Spolupráce školy s jinými organizacemi 

 

18.1.1 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 

 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 

Letošní kolo soutěže tříd bylo zaměřeno na – Zdravý životní styl a Zimní Olympijské hry 

2014 

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: 

 4. A - která vyhrála návštěvu laser game v Plzni  (17.6.2014) 

 8. B - která vyhrála návštěvu lanového centra v Konstantinových lázních 

(17.6.2014) 

 

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

Metodik se zúčastnil semináře ADD/ ADHD – specifické poruchy chování  

( doc. PaedDr.Olga Zelinková) 

 

 

 

 

 

Uskutečněné aktivity ve školním roce 2013/2014  
 

 návštěva divadelních představení (divadlo Alfa) 

 spolupráce se ZOO (vybraní žáci 3. – 5. tříd) 

 návštěva ZOO v Německu (vybraní žáci z celé školy) 

 sportovní den (1. stupeň ZŠ)  

 účast vybraných žáků v soutěžích  

 Turistický den (27. září 2013) 

 Projekt „Doba Jedová“ zaměřený na zdravý životní styl žáků 

 Vánoční dílny 

 vánoční jarmark 

 

18.1.1.1 Uskutečněné aktivity ve školním roce 2013/2014 pro jednotlivé třídy  

 

Dotazníkové šetření - volný čas, problémy žáků, šikana a návykové látky (pro žáky 11-16 

let) 

Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

 

2.A - ovoce do škol 

 

3.A - plavání 

 - zdravé zuby  

 - ovoce do škol 

 

4.A/B - dopravní hřiště 

 - ovoce do škol 

 

5.A - dopravní hřiště 

 - ovoce do škol 

  

6.A - adaptační kurz 

 - Čas proměn- dospívání a menstruace 

 

6.B - adaptační kurz 

 - Čas proměn- dospívání a menstruace 
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7.A - lyžařský výcvik  

 

7.B - lyžařský výcvik 

 

8.A - počítačová hra Ghettout - společnost “Tady a Teď“ 

 

8.B - intervenční program – Mgr. Černý (SVP) (od 24.1.2014) 
- počítačová hra Ghettout - společnost “Tady a Teď“ 

  

9.A - Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí (2.12./9.12.2013) 

 

9.B - Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí (2.12./9.12.2013) 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Mertlová 
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Příloha č.3 
 

 

 

 

19 HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU 

ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 
 

 

Školní rok 2013/2014 

2. Začlenit problematiku EVVO do tematických plánů. 

1. Ve všech ročnících – v rámci průřezového tématu ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA dle ŠVP 

2. V rámci přípravy a realizace oborového dne Dne Země a projektů 

s environmentální tématikou. (Doba jedová, Učení v přírodě – 3. ročník atd.) 

 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníkův oblasti environmentální výchovy – 

dle nabídky PC a jiných vzdělávacích institucí dle možností a nabídky DVPP. 

1. V tomto školním roce v oblasti environmentální výchovy vzdělávání 

neproběhlo. 

 

4. Spolupráce se ZOO a BZ Plzeň  

1. Návštěva ZOO - kmotrovství 

2. Živý betlém – 21. 12. – 45 žáků 

3. „Od pólu k pólu“ – May Day – 1. 5. 

4. Výlet do Německa – tamní ZOO – 13. 6. 

5. Celoročně: 

1.Sběr hliníku:762 kg 

2.Sběr víček 

3.Sběr suchého pečiva 

4.Sběr kaštanů a žaludů 

Velké poděkování opět patří vyučujícím Marii Kilbergerové, Haně Sukové a Ivaně 

Mertlové. 

 

5. Organizace školních výletů a exkurzí s environmentální tématikou. 

1. Prohlídka skládky v Černošíně – návštěva výukového a školícího centra – 8. 

ročníky 
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2. Hornický skanzen ve Stříbře – 6. ročníky + VII.B 

3. Projekt Učení v přírodě – 3. ročník 

1.Návštěva farmy – ekologické zemědělství 

2.Velikonoční výšlap – jarní byliny a stromy 

3.Živá příroda – stopovačka s úkoly 

4. Školní výlety s environmentální tématikou: 

1.Újezd nade Mží – zámecký statek – II: A 

2.Lipno – stezka v Korunách stromů – IX. B 

 

6. Spolupráce s organizacemi a institucemi: 

1. Městský úřad – zajištění pomoci při organizace Dne Země 

2. AVE - pomoc při organizace Dne Země 

3. Prohlídka čističky odpadních vod v Městě Touškově 

4. Myslivecké sdružení – beseda 3. ročníku s hajným 

 

7. Ekologizace provozu školy: 

1. Úspory energií – týdenní služba dohlíží i nad plýtváním energií – zbytečné 

svícení o přestávkách, nebo po odchodu ze své třídy. 

2. Třídění odpadu – žáci mají možnost třídit odpad ve svých třídách, na některých 

chodbách. Jsou poučováni v třídnických hodinách, či v dalších hodinách. 

3. 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. 

 

8. Třídění odpadu: vhodně využívat stávající nádoby na tříděný odpad umístěné ve 

třídách, sborovnách, kabinetech a na chodbách. 

1. Žáci mají možnost třídit odpad ve svých třídách, na některých chodbách. Jsou 

poučováni v třídnických hodinách, či v dalších hodinách. 

 

 

9. Týdenní služba – dohlíží na pořádek ve třídách, šetření energií, na správné 

využívání nádob na tříděný odpad apod.  
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1. Třídní učitelé dohlíželi na plnění této služby, vedení školy provádělo 

namátkové kontroly. 

 

 

10. Organizace oborového Dne Země 

1. Letošní Den Země na Čemínské proběhl na Škaredou středu 16. 4. 2014. I 

když tento den nás provázelo opravdu škaredé chladné počasí, žáci a vyučující 

se již tradičně připojili k celosvětovému Dni Země. Žáci plnili několik úkolů 

ve třídě i mimo ni.  

2. Dle připraveného pracovního listu s názvem VODA se někteří zabývali faunou 

a flórou ve vodě či v blízkosti vody, jiní počítali sesbírané vybité baterie, další 

vyhledávali potřebné informace na internetu. Dále žáci připravili výukovou 

kartu. (2. + 3. tř – vodní pták, 4. tř. – ryba, 5. tř. – vodní savec, 6. tř. – strom, 

7. tř. – hmyz, 8. tř. – rostlina, 9. tř. – plankton)  

3. Pak následovaly úkoly mimo třídu. Žáci prohledávali okolí řeky Mže a hledali 

důkazy přítomnosti vodních hlodavců. Zároveň sbírali odpadky, které naši řeku 

a okolí rozhodně nezdobí. Navštívili sběrný dvůr a čističku odpadních vod. Ve 

sběrném dvoře umístili vybité baterie a vyslechli zajímavý výklad pracovnice 

společnosti AVE. V čističce odpadních vod se dozvěděli o jejím provozu, také 

byli poučeni, jaké odpady do záchodu či výlevek opravdu nepatří. Přesvědčili 

se, že se do řeky Mže vrací průzračná voda, zbavená většiny nečistot.  

4. Cílem aktivit Dne Země bylo uvědomit si důležitost ochrany životního 

prostředí a jeho významné složky – VODY a zároveň vést žáky k tomu, aby 

postoj „po nás potopa“ jim nikdy nebyl vlastní.  

 

11. Organizace projektu Doba jedová 

1. V týdnu od 4. 11. do 8. 11. 2013 probíhal na naší škole projekt DOBA 

JEDOVÁ se zaměřením na zdravou výživu a "éčka" v potravinách. Celý 

projekt se skládal ze 2 částí.  

2. V první části, která probíhala od pondělí do čtvrtka, měli žáci za úkol sledovat 

a zapisovat své svačiny a podrobně zaznamenávat do tabulky. Dále uschovávat 

originální obaly od sladkostí, nápojů, či jiných balených potravin. Vyučující si 

připravili ve svých předmětech různé aktivity s tématy projektu, tj. zásady 

zdravé výživy, éčka atd. 

3.  V pátek 8. 11. proběhla 2., závěrečná část projektu. Žáci 2. stupně se seznámili 

s pojmem „éčko“, s výskytem těchto látek v potravinách / jídlech a důvody 

jejich přidávání. Poté v sesbíraných obalech hledali zmíněná éčka a podle 

tabulek posuzovali jejich negativní dopad na zdraví člověka. Dalším úkolem 

pro všechny třídy bylo vyhodnocení svačin v dané době (tj. pondělí až čtvrtek). 

Tabulky ukázaly, že svačiny těchto žáků obsahují mnohem více ovoce, než je 

tomu u žáků 2. stupně. Sladkostí ve formě tyčinek, čokolád a sladkých nápojů 

bylo v každé třídě opravdu dost, což ke zdravé výživě asi nepatří. Hlavním 

úkolem závěrečného dne bylo připravit svačinu dle zásad zdravé výživy a tu ve 

formě chuťovek představit vyučujícím školy. Recept zaznamenat na čtvrtku 

formátu A4. Nápadů na zdravou svačinu bylo mnoho, ve třídách probíhaly 

ochutnávky pomazánek, bylo těžké určit ten pravý recept pro soutěž. Žáci se 
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projevili jako šikovní kuchaři i zkušení degustátoři a vyučující měli nelehkou 

úlohu vybrat z výborných receptů ten nejlepší. Speciální komise pro degustaci 

sestávala z vedení školy a vyučujících. V zájmu objektivity třídní učitelé 1. 

stupně hodnotili pouze jídla 2. stupně a naopak. Vybrali 3 nejlepší pokrmy a 

bodově ohodnotili 3 až 1 bodem. Umístění a výsledky jsou součástí celoroční 

soutěže tříd. 

4. Cílem celého projektu bylo seznámit se s pojmem „éčko“, diskutovat a 

zamyslet se nad tím, zda svačiny žáků opravdu odpovídají zásadám zdravé 

výživy a ukázat i jiné alternativy školních svačin. 

 

 

12. Celoškolní soutěž tříd  

1. Výstupy projektu Doba Jedová a oborového dne Dne Země byly vyhodnoceny 

a body započítány do soutěže tříd. 

 

 

 

 

 

 

V Městě Touškově – 25. 6. 2014     Mgr. Kateřina Minářová 
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 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        

 
 

20 Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Město Touškov  

za školní rok 2013/2014 

 
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: 75 00 60 57 

DIČ: CZ 75 00 60 57 

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 Průměrná 

docházka ve 

šk. r. ( v %) 

Mateřská 

škola 

150 015 500 114 6 114 78,57 % 

 

Docházka je uvedena bez dvou prázdninových měsíců – červenec + srpen. 

 

Docházka vč. měsíců červenec, srpen = 67,75%. 

 

1.5.Odloučená pracoviště  

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

mailto:ZSMestoTouskov@seznam.cz
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Hlavní budova, 

ředitelství 

330 33 Město Touškov, Čemínská 296   

(ZŠ) 

0 0 

Odloučené pracoviště 330 33 Město Touškov, Újezdská 95   

(MŠ a ŠJ) 

4 84 

Odloučené pracoviště 330 33 Město Touškov, Dolní nám. 1 2 30 

1.6.Věkové složení dětí ve šk. roce 2013/2014 

 

 

Do 3 let 3 leté 4 leté 5 leté 6 leté Starší 

9/13 8/14  9/13 8/14 9/13 8/14  9/13 8/14  9/13 8/14 9/13 8/14 

3 - 24 7 29 24 47 27 10 47 - 9 

 

 

1.7.Odklad povinné školní docházky 

 

 počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 8 

Dodatečné odložení povinné šk.doch. 0 

Celkem 8 

 

 

1.8.Ozdravný pobyt 

 

Počet dětí počet dnů na jedno dítě 

                              0 0 

 

Ve šk.roce 2013/2014 se ozdravný pobyt z důvodu nízkého zájmu rodičů neuskutečnil. 

 

1.9.Péče o integrované děti 

 

Počet dětí druh postižení 

1 L MR 

 

 
 

1.10.Speciální a specializované třídy, indiv. integrace  
 

 počet tříd počet žáků Poznámka 

Speciální třída (vady řeči)                    0 0  

 
 
 
 
1.11.Rada školy  

 

    Není zřízena. 
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21 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 kapacitě 114 dětí. Jedna z budov  

patří do starší výstavby. 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. 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 

 

Naše mateřská škola má  vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program nazvaný 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, tématické celky jsou zpracovány tak, aby 

zasahovaly všechny oblasti vývoje dítěte. 

Při realizaci ŠVP respektujeme a naplňujeme rámcové cíle obsažené v RPVP PV, 

snažíme se o naplňování klíčových kompetencí v celém jejich rozsahu. 
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ŠVP vychází především z geografického i  kulturního prostředí naší MŠ, z lidových 

svátků a tradic. 

 

 Názvy integrovaných bloků vycházejí z názvu ŠVP – Na světě je vážně prima….                         

a dotýkají se všech oblastí života dítěte. 

Pedagogické pracovnice vycházejí z těchto základních integrovaných celků, na něž navazují 

podrobně rozpracované tématické části obsažené v TVP jednotlivých tříd. 

 

Integrovaných bloků je pět: 

 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 stále dochází k nárůstu  

dětí narozených v našem městě i jeho okolí.    

Vzhledem ke zvýšení kapacity MŠ na 114 dětí, nedošlo v přijímacím řízení pro šk.rok 

2014/2015 k žádnému převisu dětí a za posledních několik roků se podařilo umístit všechny 

děti, jejichž rodiče podali Žádost o přijetí dítěte do ZŠ a MŠ Město Touškov v řádném 

termínu. 
 

 

2. Personální zabezpečení školy 
 

2.1. Pedagogičtí zaměstnanci  

 

Vzdělání  - nejvyšší dosažené Počet 

Střední pedagogická škola 4 

VŠ – předškolní výchova 2 

VŠ – učitelství prakt.vyučování a odborného 

výcviku pro střední školy 

1 

Jiné (jaké) 0 

Studující – PF ZČU – 1. st. ZŠ 1 

Nekvalifikovaní  2 (1 studující ) 

 

2.2.Zařazení a věkové složení 

 

Jméno-prac.zařazení Vzdělání Úvazek* Věk 

Bc. Jarmila Štulcová 

-vedoucí učitelka 

SPgŠ, PF JČU, Specializace 

v pedagogice , Učitelství pro MŠ 

1/1 52 

Bc.Jiřina Lukešová - učitelka ZČU Plzeň, KPE, Učitelství pro 

mateřské školy  

1/1 33 

Hana Soukupová - učitelka SPgŠ 1/1 59 
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Hana Kristlová - učitelka SPgŠ 1/1 57 

Miroslava Fuxová SpgŠ 1/1 50 

Alena Štýsová SPgš 1/1 51 

Jitka Nosková Gymnázium Plzeň 1/1 36 

Lenka Fleissigová SOU obchodu a řemesel 1/1 39 

Bc.Štěpánka Neunerová SPgŠ, ZČU KPE,učitelství 

praktického vyučování a 

odborného výcviku pro stř.školy 

1/1 52 

 fyzický / přepočtený 

Ve šk.roce 2013/2014 roce ukončila prac.poměr K.Fridrichová ke 30.6.2014 – prac.poměr na 

dobu určitou. Po další MD nastoupila od 1.9.2013 Bc. J.Lukešová, od 1.1.2014 jako zástup za 

MD (K.Fridrichová) nastoupila L.Fleissigová. 

 

 

2.3.Kvalifikovanost 

 

 Počet fyzických osob Přepočtený v % 

Kvalifikovaní zam. Do 31.12.2013 8;  

Od 1.1.204 - 7 

7 77,77% 

Nekvalifikovaní Do 31.12.2013 1; 

Od 1.1.2014 -  2 

2 22,22% 

 

 

2.4.Personální změny ve šk. roce  2013/2014 

 

Počet učitelek, které nastoupily na školu v tomto 

šk.roce celkem: 

1 

- z toho absolventek SPgŠ 0 

- z toho absolventek VŠ 0 

počet učitelek, které odešly ze školy 1 

-    z toho na jinou školu 

-    z toho mimo školství 

0 

0 

počet pracovníků odcházejících do důchodu 0 

 

 

2.5.Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

Účetní: Věra  Dobiášová  

Školnice: Drahomíra Zemenová  

Uklízečka: Jaroslava Řezáčová 

Školník,údržbář: Václav Kestler  

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Müllerová  

Kuchařky: 

Hana Engelová(vedoucí kuchařka)  

Marie Hochmannová  

Věra Pašková (únor 2014 – odchod do starobního důchodu) 

Natálie Šyrjajeva 

Jiřina Pávová  
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Ladislava Menclová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

počet 

rozhodnutí 

kladných 

počet rozhodnutí 

záporných 

počet 

usnesení 

počet 

odkladů 

počet 

volných 

míst  

(z kapacity) 

49 49 2 (v rámci 

autorem.děti 

umístěny) 

0 8 0 

 

 

 

 

 

 

4. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Mateřská škola má vypracovaný vlastní program Prevence sociálně patologických jevů 

zaměřený na problémy předškolního věku. 
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5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
   

Přehled DVPP 2013 – 2014 - 1.pololetí 
 

 

 

Jméno 

 

Název akce 

 

Datum konání 

 

Cena 

 

Bc. Neunerová Š. 

Respektovat a být respektován  

9.10.2013 

 

500,- Kč 

 

Soukupová H. 

Předmatematické představy  

9.10.2013 

 

450,- Kč 

 

Kristlová H. 

 

Automatické vzorce chování – 

problémové chování…co s tím? 

 

20.11.2013 

 

 

400,- Kč 

 

Štulcová J. 

Sekce řečové výchovy – Jazyk a 

řeč 

 

21.112013 

 

450,- Kč 

 

Bc. Lukešová J. 

Hyperaktivní dítě v MŠ a 

možnosti jeho výchovného 

vedení 

 

2.12.2013 

 

430,- Kč 

 

Štýsová A. 

Vývoj laterality u dítěte 

předškolního věku 

 

9.12.2013 

 

430,- Kč 

 Z důvodu nemoci omluvena K.Fridrichová (Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ  24.10.2013), 

M.Fuxová Nápadník – klub učitelů výt.výchovy 28.11.2013) 
  

 

 

Přehled DVPP 2013 – 2014 - 2.pololetí 

 

 

Jméno 

 

Název akce 

 

Datum konání 

 

Cena 

 

Bc. Lukešová J. 

 

Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ 

 

28.1.2014 

 

600,- Kč 

Bc. Neunerová Š. Artefiletika jako metoda práce 

v předškolním vzdělávání 

 

24.2.2014 

 

650,- Kč 
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Soukupová H. 

Pohádka v tvořivých činnostech 

MŠ – pohádkou k projektu 

 

12.3.2014 

 

450,- Kč 

 

Štulcová J. 

 

7 kouzelných slov pro proces 

učení 

 

20.3.2014 

 

700,- Kč 

 

Štýsová A. 

 

Logopedická prevence narušené 

komunikační schopnosti 

 

27.3.2014 

 

400,- Kč 

 

Bc. Neunerová Š. 

 

 

Nápadník – výtvarné nápady a 

postupy 

 

11.4.2014 

 

 

 

 

Fleissigová L. 

Chápu dobře terminologii a 

filosofii RVP PV? 

 

12.5.2014 

 

400,- Kč 

Z důvodu nemoci oml. M.Fuxová (Kdybych dostal nápad, bylo by mi líp – 21.2.2014) 

  

6. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 

 
 

Srpen 

 

 28.8.2013 – tř. schůzka – třída Včelek, Motýlků 

 

Září  

 

 3.9.2013 – třídní schůzky – 1. – 4.tř. 

 21.9.2013 – divadlo M+M – Ovčí pohádka 

 25.9.2013 – Pan pozdraveníčko – divadlo Orfeus 

 

Říjen  

 

 18.10.2013 – návštěva SPC Ke Špitálskému lesu, Plzeň – depistáž logopedické 

prevence 

 25.10.2013 – sdružení Dentalalarm - ,,Na návštěvě u Zoubků“ 

 

 

Listopad 

 

 12.11.2013 – hrabání listí, Martinský lampionový průvod městem 

 

 

Prosinec 

 

 2.12.2013 – Pohádka v MŠ – Ledová královna 

 2.12.2013 – předvánoční jarmark – vystoupení dětí z pěveckého sboru Koťata 

 3.12.2013 – schůzka s rodiči předškolních dětí – 

Mgr.Bc.L.Mouleová,Mgr.K.Strýčková 

 4.12.2013 – vánoční besídka – Zajíčci 
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 5.12.2013 – Mikuláš v MŠ 

 9.12.2013 – vánoční besídka – Veverky 

 11.12.2013 – vánoční besídka – Berušky, Včelky 

 17.12.2013 – návštěva ZŠ spec. 

 17.12.2013 – zpívání s chrámovým sborem v kostele 

 16.12.2013 – vánoční besídka – Motýlci 

 19.12.2013 – vánoční besídka – Koťata 

 

 

Leden 

 

 21.1.2014 – O ševci Matesovi 

 22.1.2014 – návštěva + následná kontrola zaměstnankyně SPC Pod Špitálským lesem 

 

 

 

 

Únor 

 

 12.2.2014 - O posledním loupežníkovi  

 15.2.2014 – Zimní stopa 

 25.2.2014 – karneval v MŠ 

 Účast v soutěži Požární ochrana očima dětí 

 

 

Březen 

 

 19.3.2014 – Kralovická mateřinka 

 

 

Duben 

 

 2.4.2014 – velikonoční dílna pro maminky a děti 

 10.4.2014 – oční sreening – Lví očko 

 Od 23.4.2014 – předplavecký výcvik 

 

 

Květen 

 

 24.5.2014 – Psí stopa 

 26.5.2014 – Divadélko Kuba (Mlád) – Pohádky z klubíčka 

 27.5.2014 – návštěva třídy Berušek u uměleckých kovářů 

 2. místo v soutěži POOD (Požární ochrana očima dětí) 

 29.5.2014 – vystoupení pěveckého souboru Koťata v Klubu MT 

 

 

Červen 
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 2.6.2014 – dětský den v MŠ 

 6.6.2014 – Návštěva předškolních dětí v ZŠ MT 

 7.6.2014 – dětský den ve spolupráci s OS Paprsek 

 10.6.2014 – besídka Koťátka 

 11.6.2014 – besídka Zajíčci 

 12.6.2014 – besídka Veverky 

 16.6.2014 – schůzka pro rodiče dětí, které budou v dalším školním roce navštěvovat 

třídy na ZŠ 

 17.6.2014 – besídka Motýlci 

 18.6.2014 – besídky Berušky, Včelky 

 19.6.2014 – výlet dětí ze třídy Berušek a Včelek do Hornického skanzenu do Stříbra 

 23.6.2014 – výlet do Újezda nade Mží 

 24.6.2014 – rozloučení s předškoláky spojené s opékáním buřtíků 

 27.6.2014 – ukázka práce Policie ČR spojená s prohlídkou policejního auta a 

polic.pomůcek 

 

7. Výsledky hodnocení ČŠI v r. 2013/2014: 

Ve šk.roce 2013/2014 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. 
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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. 

 

 

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. 

 

11.6. Spolupráce s ostatními partery 

 

 ZOO Plzeň 

 OS Paprsek 



44 

 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 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

12.9. 2014       Zpracovala Bc.J.Štulcová 

 

 

 

 

  

 


