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Výroční zpráva o činnosti Základní školy 

za školní rok 2012/2013 
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 

 

 

 

mailto:ZSMestoTouskoc@seznam
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1.2. Součásti školy 

Součásti školy kapacita 

Mateřská škola 114 

Základní škola 370 

Školní družina 50 

 

 

2. Personální údaje 
Pedagogičtí pracovníci 

školní rok 2011/2012 

 

Jméno a příjmení Počet let v 

resortu 
PaedDr. Bujdáková Olga 27 

Mgr. Fichtlová Petra 24 

Mgr. Kohoutová Michaela 17 

Ing. Kopejtko Miroslav 36 

Bc. Kratoška Bohumír 3 

Mgr. Drahoslava Sýkorová                       19 

Mgr. Kumpa Vladimír 33 

Mgr. Mertlová Ivana 6 

Mgr. Mezerová Dagmar 27 

Mgr. Minářová Kateřina 16 

Mgr. Smékalová Světlana 25 

Mgr. Suková Hana 19 

Mgr. Šedová Marta 40 

Šmídlová Eva 28 

Mgr. Švihovcová Jitka 35 

Mgr. Martina Kupilíková                         3 
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Mgr. Volenová Eva 16 

Mgr.Čiháková Rulfová 

Dana 

12 

Mgr. Ježková Zdeňka  34 

Mgr. Kilbergerová Marie 46 

Mgr. Vaňačová Lenka 12 

Mgr. Mouleová Lenka 17 

Mgr. Jana Ševčíková 6 

Mgr. Jana Bodurková-

Horanská 

18 

Mgr. Kamila Strýčková 26 

Jarmila Fořtová 5 

Libuše Boháčová 38 

Mgr.Vraná Olga 26 

 

Michaela Šmídlová 1 

Věra Novotná 34 

 

 

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. 4 

11. 2 

12. 19 

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

pedagogických pracovníků 

nástupy a odchody počet 

nástupy 0 

odchody 0 

 

 

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 5., 6. ročník 

Vzdělávací program pomocné školy 8., 10. ročník 

 

 

 

4. Počty žáků 
 

Třída Hoši Dívky Celkem třídní učitel (ka) 

1. stupeň ZŠ 

1. A 

 

12 7 19 Mgr. Zdeňka Ježková 

 

2. A 11 6 17 Mgr. Olga Vraná 

 

2.  12 14 26 Mgr. Dana Čiháková Rulfová 

 

3.A 

 

11 4 15 Eva Šmídlová 

 

3.B 

 

6 11 17 Mgr. Ivana Spěváčková 

4.A 

 

7 9 16 Mgr. Lenka Vaňačová 

4.B 

 

6 7 13 Marie Kilbergerová 

5. 

 

13 14 27 Mgr Drahoslava Sýkorová 
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2. stupeň ZŠ 

6. A 11 9 20 Mgr. Kupilíková Martina 

 

6. B 8 9 17 Mgr. Volenová Eva 

 

7. A 

 

14             7 21 Ing. Kratoška Bohumír 

7. B 

 

9 10 19 Mgr. Švihovcová Jitka 

 

8. A 

 

10 9 19 Mgr. Fichtlová Petra 

8. B 

 

11 9 20 Mgr. Smékalová Světlana 

9. A 

  

8 6 14 PaedDr. Olga Bujdáková 

9. B 

 

10 6 16 Mgr.Suková Hana 

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 2012/2013 

2 34 10 

 

 4.3  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  -(stav ke dni 31. 8.  2012 ) 

počet žáků 

celkem 

z toho 

prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 

326 144 149 2 1 

 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 2. pololetí 

počet žáků s IVP z toho talentovaní v jakém oboru/předmětů 

13 0 0 

 

4.4  Žáci  přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 3 
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typ školy počet přijatých žáků 

gymnázium 0 

SŠ maturitní obor  18 

SŠ 3 letý obor 19 

SŠ 2 letý obor 0 

 

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 2012/2013 (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. Dále 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. 

V neposlední řadě je ve vyučovacích hodinách cítit pohoda a klid, který ke své práci 

 potřebují obě strany.  

Postupně se 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.  

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

v životě mimo školu a rodinu. 

Většina vyučovacích hodin byla hodnocena kladně. Nedostatky se objevily především 

v oblasti motivace a hodnocení – především sebehodnocení žáků. 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
6.1 Navštívené vzdělávací akce 

 
 

Obor Název Číslo 

KCVJŠ,  

organizátor 

Jméno Datum Cena 

Pedagogika Jak vypracovat IVP MŠMT Sýkorová 

Strýčková 

13. 9. 2012 zdarma 

ČJ Jak vzbudit zájem dětí o čtení 12-0006-02 Vraná 31. 10. 2012 500,- 

M Metoda CLIL ve výuce 12—0010-04 Kupilíková 29. 10. 2012 samoplátce 

Př Krajská konference učitelů 

ekologické výchovy 

12-0024-05 Volenová 15. 11. 2012 300,- 

Hv Ukázky chodského folkloru, tradic, 

řemesel 

12-0040-01 Švihovcová 21. 9. 2012 450,- 

Čj Tvořivá literární dílna a tvořivý sloh 

II 

12-0030-02 Fichtlová 

 

19. 10. 2012 

 
550,- 

M Hot potatoes – tvorba interaktivních 

materiálů 

12-0020-02 Kupilíková 2. 10. 2012 560,- 

M Geogebra 12-0020-07 Minářová 31. 10., 7. 11.  

2012 
920,- 

Informatika „Use of eTwinning and other 

collaboration tools for sparing 

STEM leasing resources and 

scenarios“ 

PDW 

DRAFT 

AGENDA

, Litva 

Kupilíková 7. – 9. 2012 zdarma 

ŠKOLENÍ CELÉHO PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Informatika E BEZPEČNOST  všichni 

pedagogové 

29. 9. 2012 zdarma 

ROK 2013 
Pedagogika Hry pro zvládání agresivity a 

neklidu 

12-0002-56 Vaňačová 

Ševčíková 

18. 2. 2013 550,- 

550,- 

 

Speciální 

pedagogika 

Dětská kresba, začátky psaní a 

ergonomické psací pomůcky 

Mezinárodn

í konference 

„Stabilo“ 

Mouleová, 

Strýčková 

17. 4. 2013 zdarma  

NJ Prima němčina jako 2. cizí jazyk nakl. Fraus Fichtlová 

Švihovcová 
22. 4. 2013 zdarma 

Aj Cizí jazyky u žáků se SPU 12-000-351 Spěváčková 21. 5. 2013 550,- 

F Tvořivé pokusovaní   Kupilíková 22. 5. 2013 460,- 

VV Klub učitelů VV 12004151 Bujdáková 18. 4. 2013 

13. 30 

450,- 

 Tužka K. Paroubková 

Dis., ,lektorská 

činnost 

Bujdáková 5. – 6. 1. 2013  

 

2400,- 
samoplátce 

 Barevné pastely (uhel) K. Paroubková 

Dis., ,lektorská 

činnost 

Bujdáková 25. 2. 2013  1200,- 
samoplátce 

 Pastelky K. Paroubková 

Dis., ,lektorská 
Bujdáková 2. – 3. 3.2013  2400, 

samoplátce 
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činnost 

 Uhel K. Paroubková 

Dis., ,lektorská 

činnost 

Bujdáková 28. – 29. 3.2013  2400, 
samoplátce 

 Akvarelové pastelky K. Paroubková 

Dis., ,lektorská 

činnost 

Bujdáková 17. 5. 2013  800,- 
samoplátce 

Informatika Malování v malování 12-0021-53 Sýkorová 20. 3. 2013 460,- 
Psychologie, 

pedagogika 
Neukázněný a neprospívající žák 12-0003-56 Sýkorová 

Bodurková 
23. 3. 2013 550,- 

550,- 
Psychologie, 

pedagogika 
„Když jednooký vede slepého“ 12-0002-62 Minářová 

Volenová 

Kratoška 

9. 4. 2013 a 450,  

Speciální 

pedagogika 
Komunikace s hyperaktivním 

dítětem 

12-0003-53 Strýčková 20. 5. 2012 600,- 

Speciální 

pedagogika 
Problematika integrace dítěte s 

poruchou autistického spektra 

Agentura 

Majestic, 

v.o.s. 

Kupilíková 

Strýčková 
22. 5. 2013 590,- 

590,- 

      

ŠKOLENÍ CELÉHO PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Informatika Základy využívání odpovědních 

systémů ve výuce 

Středisko 

moderního 

vzdělávání, 

s.r.o. 

pedagogové

2. stupně 

9. 5. 2013 zdarma  

       

 

 
 

 

 

 

 

7.Akce školy 

7.1 Přehled kulturních akcí  

 

 
Datum Název Kdo Poznámka 

13. 9. 

2012 

Vzdělávací pořad: Vývoj 

české rockové hudby od 50. let 

po současnost 

Jak se dělá písnička 

2. stupeň 

 

 

1. stupeň 

 

13. 11. 

2012 

Martinská slavnost 1. stupeň  

4. 12. 

2012 

 Vánoční jarmark+ rozsvícení 

vánočního stromu 

pedagogové 1. a 2. 

stupně + vybraní žáci 

Akce pro veřejnost 

5. 12.  Čertí den – „peklo“  třídy 1. stupně + spec. 

třídy 

 

6. 12. Mikulášská nadílka pro MŠ vybraní žáci 9.  
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2012 ročníku a spec. tříd 

13. 12. 

2012 

Divadelní představení 

k prevenci rizikového chování 

a pro rozvoj empatie 

Žáci speciálních tříd a 

1. a 2. ročníku 

 

15. 12. 

2012 

Vzdělávací pořad „Nebojte se 

slavných románů“ 

žáci 2. stupně Promoculture, 

Karlovy Vary 

17. 12. 

2011 

Vánoční besídka v DPS speciální třídy, 1. A  

18. 12. 

2012 

Návštěva knihovny v Plzni speciální třídy + 3. B  

17. 1. 

2013 

Divadlo Alfa – „ O rytíři 

Vindovi“ 

1. a 2. r.  

18. 1. 

2013 

Divadlo Alfa – „Čert tě vem“   6. ročník  

21. 1. 

2013 

Divadlo Alfa – Pirát 07“ 8.,9. ročník  

27. 3.2013 Velikonoční vystoupení v DPS 4. B   

26. 4. 

2013 

Divadlo Alfa – „Hrnečku vař“ 1. a 2. r.  

7. 5. 2013 Hudební pořad“ Trempové a 

jejich písničky“ 

6. – 9. ročník  

3. 6. 2013 Divadlo Alfa – „Hamleteen“  7. 8. 9. ročník  

    

11. 6. 2013 Výstava Praha „Mucha“ 9. A  

14. 6. 

2013 

Vystoupení tanečních souborů 

z Kostariky, Slovinska 

Všichni žáci školy V souvislosti s 17. 

Mezinárodním 

folklorním festivalem 

CIOFF 

26. 6. 

2013 

Hodinka s harfou a fagotem Žáci speciálních tříd a 

1. a 2. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 
 

 7.2 Přehled dalších akcí 

 

kdy co kdo poznámky 
4. 9. 2012 Adaptační kurz 6. A, 6. B  

26. 9. 2012 Den bezpečnosti Speciální třídy, 1. a 

2. r. 

 

2. 10. 2012 Adaptační den Speciální třídy  

11. 10. 2012 Návštěva úřadu práce 9. A + 9. B  

16. 10.2012 Vánoční fotografování  žáci 1. stupně  
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23. 10. 2012 Den knihy Speciální třídy, 1. a 

2. r. 

 

13. 11. 2012 Martinská slavnost Speciální třídy, 1. a 

2. r. 

 

30. 11. 2012 Návštěva stavebního učiliště vybraní hoši 8. a 9. 

ročníku 

projekt Hospodářské 

komory k volbě 

povolání 

3. 12. 2012 Přednáška sexuální výchova 9. ročník  

4. 12. 2013 Vánoční jarmark Speciální třídy, 1. a 

2. r. 

 

5. 12. 2013 Čertí den Speciální třídy, 1. a 

2. r. 

 

10. 12. 2012 Beseda sexuální výchova 9. ročník  

19. 12. 2012 Vánoční dílny 3. - 9. ročník  

19. 12. 2012 Projekt – Vánoční svátky 

v Evropě (VMEGS) 

speciální třídy  

4. 3. –  

8. 3. 2013 

Lyžařský kurz žáci 7. r   

6. 3. 2013 Návštěva planetária Plzeň žáci 3. r  

25. – 27.3. Velikonoční týden Speciální třídy a 1. a 

2. r. 

 

26. 3.  Návštěva knihovny Plzeň 3. B + speciální třídy  

22. 4. 2013 Oborový den - Den Země Žáci z budovy 

Čemínská 

 

24. 4. 2013 Projekt – Den Země (vzduch) 

(EV) 

Žáci speciálních tříd 

(1. a 2. r.) 

 

26. 4. 2013 Okresní kolo soutěže „Košík 

plný rozumu“ Plzeň 

vítězové 

jednotlivých ročníků 

 

7. 5. 2013 Exkurze „Hrobka faraóna 

Tutanchamóna“ 

8. A  

14. 5 2013 Pythagoriáda – okresní kolo 3 žáci 7. ročníku  

30. 4. 2013 Čarodějnice Speciální třídy a 1. a 

2. r. ZŠ 

 

20. 5. 2013 Testování znalostí žáků M, Čj 9. ročník ČŠI 

21. 5. 2013 Testování znalostí žáků M, Čj 5. ročník ČŠI 

21. 5. 2013 Projekt „Etnické menšiny“ 

(MuV) 

Speciální třídy  

27. 5. 2013 Dopravní hřiště - Třemošná 4. + 5. ročník  

27. 5. 2013 Testování znalostí žáků AJ 9. ročník ČŠI 

28. 5. 2013 Testování znalostí žáků AJ 5. ročník ČŠI 

28. 5. 2013 Školní výlet – farma Milínov 3. a, 3. B, 4. B  

31. 5. 2013 Dětský sportovní den 1. – 3. ročník organizovali žáci 9. r 
4. 6. 2013 Školní výlet, Konstantinovy 

Lázně – lanové centrum 

6. B, 8. B  

4. 6. 2013 Oborový den“Žijeme 

v Česku, objevujeme Evropu“ 

spec. třídy + vybraní 

žáci 3. – 9. ročníku 

 

5. 6. 2013 Školní výlet na farmu žáci 1. a 2. ročníku  
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Milínov 

6. 6. 2013 Turnaj ve vybíjené  5. ročníku proti ZŠ 

Kozolupy 

 

6. 6. 2013 Školní výlet, Techmania 

Plzeń 

VI. A  

8. – 9. 6. 

2013 

Výstava žákovských prací 

k výročí města + den 

otevřených dveří 

nová budova 

Čemínská ul 

 

18. 6. 2013 Školní výlet – minigolf Plasy Žáci speciálních tříd  

17. – 21. 6.  Socializační pobyt Horní 

Blatná 

Žáci speciálních tříd  

17. 6. 2013 Školní výlet - Lipno 9. B  

18. 6. 2013 Školní výlet – farma Milínov 4. A, 5. třída  

21. 6.  Projekt – Pokusy ve fyzice  8. ročník projekt Hospodářské 

komory k volbě 

povolání 

26. 6. 2013 Lanové centrum – akce pro 

vítěze soutěže tříd - 2. stupeň 

7. B  

24. 6. 2013 Sportovní den 4. – 9. ročník  

25. 6. 2013 Pasování prvňáčků do řádu 

čtenářského 

1. ročník  

26. 6. 2012 Rozloučení s žáky 2. ročníku 2. ročník  

27. 6. 2012 Rozloučení s žáky 9. ročníku 3. – 9. ročník  

27. 6. 2013 Závěrečná školní slavnost Žáci speciálních tříd  

28. 6. 2013 Slavnostní vyřazení žáků 9. 

ročníku - radnice 

9. ročník  

Sportovní akce, kterých jsme se zúčastnili 
24. 10. 2012 Okresní soutěž - házená Výběr žáků 9. a 8. 

ročníku 

 

13. 11. 2012 Okrskové kolo – florbal 

  

Výběr žáků 9. a 8. 

ročníku 
1. místo 

28. 11. 2012 Okresní finále – florbal 

 

Výběr žáků 9. a 8. 

ročníku 
5. místo 

12. 12. 2012 Turnaj futsal-  organizace 

okrskového kola 

vybraní žáci 6. a 7. 

ročníku + 2 další 

školy 

Naše škola 

organizátorem akce 

13. 12. 2012 Turnaj futsal  - organizace 

okrskového kola 

vybraní žáci 8. a 9. 

ročníku + 2 další 

školy 

Naše škola 

organizátorem akce 

7. 3. 2013 Okrskové kolo – futsal -  7. 

ročník 

 naše škola 

organizátor akce 

4. 4. 2013 Okrskové kolo – futsal -  9. 

ročník 

 naše škola 

organizátor akce 

13. 5. 2013 Okresní kolo atletického 

čtyřboje žáků se SVP 

 1., 2., 4. místo 

23. 5. 2013 Krajské kolo atletického 

čtyřboje žáků se SVP 

 4. místo 
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13. 6. 2013 Okresní finále - volejbal Výběr žáků 8. +9. 

ročníku  

3. místo 

Spolupráce se ZOO Plzeň 
26. 9. 2012 Setkání kmotrů 

24. 2.2013 Masopust 

1. 5. 2013 MAY DAY - akce na záchranu nosorožce sumaterského (prodej výtvarných 

prací, výkresy zoborožců a informační tabule o Filipínách, odevzdání 

finančního příspěvku z prodeje výrobků) 

26. 6. 2013 Křtiny na dálku – jelen sambara skvrnitý, sele prasete visajanského, Asijské 

May Day – záchranné centrum Talarak 

Po celý školní rok probíhal sběr hliníku – odevzdáno 805 Kg, sběr suchého chleba, žaludů, 

kaštanů.   

 

Účast a úspěchy v soutěžích 
Soutěž „Požární ochrana očima dětí „ výtvarná a literární 

soutěž 

organizátor – Sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezka 

 

2. místo v okresním 

kole Jan Knödl 

(báseň) 

 

Soutěž „Svět očima dětí „ – výtvarná soutěž 

– organizátor Ministerstvo vnitra Praha 
3. místo 

v republikovém 
kole Ester Špačková 

3. B  

Soutěž  výtvarných děl v rámci filmového festivalu Juniorfest – „S 

čerty nejsou žerty“ 

1.místo speciální 

třídy 

 
 

 

 

 

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. 

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. 
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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  

 

11.2Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 

v hodinách tělesné výchovy 33 

v ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 2 

lyžařské kurzy 0 

přestávky ve škole 17 

celkem 52 

 

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. 

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. 

 

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 
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využívána. V posledním roce se alespoň někteří rodiče začali se svými problémy obracet na 

své zástupce v Radě školy. 

 

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 využila dotaci z programu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v 

roce 2013 ve výši 10 tisíc na projekt "Společně", který je zaměřený na minimalizaci rizikových 

jevů v mezilidských vztazích, na výchovu k toleranci mezi skupinami. 

 Projekt je vytvořen pro cílovou skupinu žáků základní školy, která sdružuje 3 typy 

vzdělávacích programů - program pro základní vzdělávání, program pro základní vzdělávání-

příloha LMP, program pro speciální vzdělávání.  

V roce 2013 byl uzavřen projekt „ Škola pro život“, který trval více než dva roky a škola díky 

němu mohla realizovat aktivity, které by si bez dotace nemohla dovolit.  
 

 

 

 

 

15. Inspekce a kontroly 
 

 
V tomto školním roce neproběhla inspekce.  

 

 

16. Stížnosti 
 

Počet stížností 1 

Z toho opodstatněných  0 

Z toho neopodstatněných 1 

Z toho částečně opodstatněných 0 
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17. Analýza školního roku 
 Analýza školního roku  2012/2013 

 

 Letošní rok byl 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 přírodu, okolí školy 

sportovní aktivity. 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 farmy v Újezdě n/Mží a druhostupňaři se vydali do lanového centra. 

Tento školní rok jsme navázali úzkou spolupráci se Základní školou v Kozolupech, jejíž žáci 

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

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

uspořádali deváťáci. Partnerství navázali i pedagogové.  

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. 

Ve druhém pololetí vyčnívala snaha, co nejvíce se zapojit do projektu města „ Oslavy vzniku 

Města Touškova“, které se uskutečnily v měsíci červnu. V rámci tohoto projektu byla 

v prostorách „nové budovy“ na Čemínské ulici instalována výstava žákovských prací, které se 

vztahují k městu a jeho historii i současnosti. Část instalované výstavy byla na chodbách 

školy ponechána jako výzdoba. 

O dalších významných úspěších v soutěžích, zvláště výtvarných, se opět zmiňuji 

v předchozích oddílech. 

V letošním roce opět proběhl Školáček, který již podruhé pomohl 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, na 

který byly využity peníze z krajského grantu a pod taktovkou speciálních tříd a jejich 

pedagogů se uskutečnil i Evropský den, na který byla získána dotace z Domu zahraničních 

služeb. Tento den spolu od rána spolupracovali na různých úkolech žáci různého věku ze 

speciálních i běžných tříd. Odpoledne patřilo učitelům a hostům, absolvovali přednášku o 

možnostech dalšího vzdělávání a například o spolupráci s učiteli a žáky ze zahraničních škol. 

Je třeba říci, že tuto spolupráci si už naši žáci pod vedením Mgr. Kupilíkové vyzkoušeli a 

seznámili se se svými vrstevníky ze Slovenska. 

Personální podmínky 

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

roce nedošlo k žádnému odchodu ani příchodu nového pedagoga, kromě vychovatelky do 

školní družiny. Školní družina byla dlouhá léta problémovou částí naší organizace. 

Personálním posílením jsme vyřešili organizační problémy – přecházení mezi budovami, 

odvody dětí na kroužky v rámci družiny, doplnění programu družiny o pohybové aktivity atp..  

V ostatních částech organizace, kde k žádným personálním změnám nedošlo, je tedy možné 

se soustředit na spolupráci s kolegy, je možné se poučit z jejich práce například při 

vzájemných hospitacích, sdílení poznatků ze školení atd. 

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

matematika, fyzika, hudební výchova. 
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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, byla zřízena další počítačová učebna, pro menší skupiny žáků. Dále byla 

zakoupena sada hlasovacího zařízení, které je snadno přenosné a může velmi zefektivnit 

hodiny, v nichž bude využito. 

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

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

Tentokrát nebyla realizována žádná větší investiční akce, důvodem je stále nedostatek financí, 

neboť ani letos nebyly škole ponechány zřizovatelem celé částky za odpisy. 

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 

 

 

 

 

Zpráva  výchovné poradkyně  
za školní rok 2012/2013 

 

 

za výchovné poradenství v těchto oblastech: 
 

 
1/   Poradenství pro rodiče a žáky školy 

2/   Konzultace s učiteli školy 

3/   Výchovné komise 

4/   Spolupráce s PPP,  SPC, tvorba IVP 

5/   Spolupráce s SVP, P-centrem , Akademií nadání 

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

7/   Profiporadenství pro žáky a jejich rodiče 

8/   Spolupráce se středními školami a učilišti 

9/   Spolupráce s Regionální hospodářskou komorou 

10/ 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 se týkaly především profiporadenství a vzdělávacích problémů žáků.  

S rodiči proběhlo celkem 9 konzultací, se žáky celkem 4 konzultace. 

 

 

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. S pedagogy proběhlo celkem 16 konzultací.  

 

Ad 3/   Byly svolány celkem 2 výchovné komise, především z důvodů porušování školního 

řádu.  

 

 

Ad 4/   Celý rok probíhala spolupráce se zaměstnankyní PPP Plzeň-sever s Mgr.Čechurovou.  
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Na základě zpráv o vyšetření žáků v PPP a SPC bylo  během školního roku  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 jsou v naší škole  celkem 32 žáci z 3. až 9.tříd, kteří mají platné vyšetření 

v PPP nebo SPC.   

 

Ad 5/   V Akademií nadání  byli vyšetřeni 2 žáci.Nadále probíhala spolupráce s P-centrem. 

 

 

1. 

 

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.   

 

 

Ad 7/    Profiporadenství pro rodiče žáků 5. až  9. tříd bylo zahájeno v listopadu aktivem pro 

zmíněné rodiče. Rodiče 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 8/ VP byla pravidelně ve styku se zástupci SŠ osobně i prostřednictvím internetu. Velice 

úzká spolupráce trvá již se zmíněnou SOŠ obchodní, SOU stavebním a SOU Oselce. Veškeré 

informace ohledně přijímacího řízení byly předávány žákům 8. a  9.ročníků v hodinách Volby 

povolání. 

 

SŠ Kralovice a Sportovně podnikatelská škola představily vlastní prezentaci v 8.a 9. třídách. 

 

Ad 9/ Nově byly využity nabídky Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje 

Žáci 8.a.9. tříd využili nabídky ukázkových dnů na středních školách. Zástupci komory 

navštívili žáky 8.ročníků v rámci volby povolání s elektrostavebnicemi- v soutěži technických 

dovedností. 
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Ad 10/   V 1. kole přijímacího řízení byla vydána 81  přihláška vycházejícím žákům na SŠ a 

víceletá gymnázia.  

 

K dnešnímu dni byli přijati na střední školy a učiliště všichni žáci 9. tříd a 4 žáci 8.A, 1 žák 

7.ročníku a 2 žákyně 5.ročníku.Kromě jedné žákyně byli všichni žáci 8. a 9. tříd přijati 

v 1.kole přijímacího řízení. 

 

 

 

 

 

 

21.6.2013                                                                                              Zprávu předkládá: 

 

                                                                                                              Sýkorová Drahoslava VP 

 

 

 

 

 

Hodnocení koncepce výchovného poradenství pro rok 2012/2013 

Budova  Dolní náměstí  

 
V tomto školním roce se koncepce výchovného poradenství zaměřila dvěma hlavními směry: 

1) Dlouhodobá práce s vycházejícími žáky a jejich rodiči zaměřená na volbu učebního 

oboru a vhodné učňovské zařízení. Žáci  8. a 9. ročníku se seznamovali s možnostmi 

dalšího profesního zapojení. V rámci výuky navštívili učiliště  OU výroby a služeb 

v Plzni na Vejprnické, kde se žáci mohli seznámit s možnostmi dalšího studia i 

možností profesního uplatnění.   S rodiči měli žáci možnost individuálně navštívit,   

       v rámci dnů otevřených dveří, SOU stavební SŠ Oselce, odloučené pracoviště  

       Blovice. 

2)  Žáci dostali brožuru „Čím budu“pro školní rok 2013/2014 v elektronické podobě. 

3) Se žáky besedovali zástupci Stavebního učiliště Plzeň a zástupcem Střední školy 

Oselce.   

4) Rodiče se zúčastnili pohovoru s výchovnou poradkyní o možnostech uplatnění žáků.  

Do učebních oborů byli přijati všichni vycházející žáci (3 žáci vycházející z 9. ročníku  

ŠVP - LMP „Škola pro život“, 1 žák z 8. ročníku po ukončení povinné školní 

docházky ŠVP – LMP „Škola pro život“, 2 žáci z 10. ročníku vzdělávacího programu 

Pomocná škola).  

5) Rozvoj spolupráce s rodiči žáků, zejména u žáků  I. stupně ZŠ ( 1. – 2. ročník) . 

Výchovná poradkyně nabízela po celý školní rok možnost osobních konzultací v době 

pravidelných konzultačních hodin i třídních schůzek, kdy měli rodiče žáků možnost 

řešit výchovné nebo výukové problémy. Nadále je nutné tyto aktivity podporovat a 

vést rodiče ke spolupráci s výchovnou poradkyní v rámci prevence výchovných a 

výukových problémů žáků na I. stupni ZŠ. Rodiče žáků speciálních tříd ZŠ jsou na 
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spolupráci s výchovnou poradkyní dlouhodobě zvyklí, proto je možné některé 

problémy ve výuce i chování žáků zachytit již v počátcích. 

Výchovná poradkyně v průběhu školního roku navštívila  první  třídy (září 2012, 

duben 2013). 

 

Dobře pokračovala i spolupráce s MŠ . Výchovná poradkyně připravila pro rodiče budoucích 

žáků 1. ročníku besedu na téma školní zralost a připravenost. ( prosinec 2012 ). 

Od února do dubna se uskutečnil projekt „Školáček“. 10 interaktivních setkání pro rodiče 

s dětmi k seznámení s možnostmi hravé přípravy na školu (školní zralost). 

 

V průběhu školního roku se v rámci vyučování uskutečnila řada akcí, projektů, oborových 

dnů v rozsahu třídním, nebo speciálních tříd i akcí celoškolních. Projekty , „Vánoce v zemích 

EU“, projekt – „Den Země“ v letošním školním roce aktuálně zaměřený na vzduch.  Oborový 

den -„Den knihy“,kde se žáci 1. –3. roč ZŠ a 2. – 9. roč. spec. tříd, seznámili s knihovnou, 

jejím využitím, významem, a způsobem půjčování knih a časopisů. Oborový Den bezpečnosti 

(zaměřený na bezpečnost v dopravě, prevence protipožární ochrany, prevenci rizikového 

chování), součást projektu „Společně“. Při spolupráci se Zoo Plzeň se uskutečnil vánoční 

jarmark a jeho výtěžek byl věnován na adopci zvířat v ZOO Plzeň . V průběhu školního roku 

se žáci zúčastnili řady soutěží v oblasti výtvarné a sportovní – atletický víceboj (okresní, 

krajské kolo), kde se povedlo získat i několik pro nás velmi významných ocenění. 

Žáci  v průběhu roku zúčastnili řady společných akcí . Vyzkoušeli jsme smíšená družstva žáků 

celé budovy na Dolním náměstí a žáků 3 ročníků ZŠ. Proběhl tak, společný Den bezpečnosti 

v dopravě (září), Den knihy (říjen), Martinská slavnost (listopad), Mikulášská slavnost a 

vánoční besídka, vánoční jarmark (prosinec).  Školní projekty v rámci ŠVP, divadelní 

představení ve škole i v divadle Alfa, Velikonoční barevné dny, návštěva tanečního vystoupení 

folklorních souborů ze Slovinska a daleké Kostariky.   

Žáci všech tříd a ročníků I. stupně ZŠ a speciálních tříd ZŠ se dlouhodobě podílí na spolupráci 

se ZOO Plzeň.  Od  1.9 do 31.12. 2012 pokračovala druhá část společného projektu všech 

žáků budovy na Dolním náměstí ( + žáci 3. roč. ZŠ) s názvem „Společně“, který získal 

finanční dotaci z grantového programu KÚPK. V červnu proběhl projekt pořádaný společně 

s pražským Domem evropských služeb ( úspěšně získaná dotace v soutěži projektů ČR) 

Projektu se zúčastnili žáci i učitelé tříd žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zástupci  

učitelů ZŠ ( Mgr. Spěváčková, Mgr. Kupilíková, PaedDr. Bujdáková) a žáci všech ročníků ZŠ.    

V červnu od 17. 6 do 21. 6. 2013 se 22 žáků od 1. do 8. ročníku zúčastnilo socializačního 

pobytu v Horní Blatné . I v letošním školním roce byly nabídnuta možnost, aby se pobytu 

zúčastnili žáci, kteří navštěvují běžné třídy naší školy. Tato novinka se setkala s velkým 

zájmem rodičů.  Poděkování při této akci patří firmě Schwer Fittings, která je naším 

dlouhodobým sponzorem.  Na závěr školního roku se uskutečnily třídní výlety, závěrečné 

školní slavnosti  tříd a společné slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků na radnici.  

Dlouhodobě je v oblasti výchovného poradenství dobrá spolupráce s  SPC a  s PPP Plzeň. 

Pokračuje spolupráce s os. Domus. Budeme se snažit dál spolupracovat s DZS Praha v oblasti 

projektů spolupráce mezi školami v zemích EU (předpoklad Slovensko). 

 

V oblasti výuky byl vypracován na základě žádosti rodičů a doporučení SPC jeden 

individuální vzdělávací plán pro žáky ZŠ i tříd se SVP. Tento plán byl schválen příslušným 

školským poradenským zařízením, se kterým byl během školního roku konzultován. ( SPC 

pro žáky s MR).  
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Učitelé školy prošli dalším vzděláváním podle výběru z nabídky Krajského vzdělávacího 

centra. Dál se pedagogický kolektiv vzdělával od ledna do června v rámci uceleného souboru 

seminářů „Vedení učitele“ zaměřených na tvorbu třídního klimatu, práci s problémovými žáky 

a řešení nestandartních situací. Tento program pro nás připravila PPP Plzeň – oblastní školní 

metodik prevence Mgr. Žižka 

Výchovná poradkyně se zúčastnila v září 2012 semináře k tvorbě IVP, který proběhl 

v prostorách MŠMT. 

  

 

Závěry pro školní rok 2013 – 2014 

 

- Nadále dlouhodobě spolupracovat s odbornými učilišti a středními školami, kam odcházejí 

žáci po ukončení základní školy. 

- Informovat rodiče a spolupracovat s nimi při výběru dalšího vzdělávání žáků. 

-  Umožnit žákům seznámit se s možnostmi a  podmínkami další profesní přípravy teoreticky i  

v praxi. 

- Spolupracovat  s rodiči při řešení výukových obtíží žáků. Nabízet poradenskou činnost 

v rámci konzultačních hodin, třídních schůzek a individuálních konzultací. 

- Spolupracovat s rodiči žáků předškolní třídy mateřské školy (informace o školní zralosti, 

Školáček). 

- Spolupracovat s PPP, SPC pro vady řeči, SPC pro MR .   

- rozšiřovat spolupráci s VP ZŠ Mgr. D. Sýkorovou  

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu pro školní rok 2012/2013 
 

Cílem MPP bylo zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. 

MPP se v letošním školním roce zaměřil na vrstevnické skupiny a rizikové chování. V rámci 

těchto aktivit proběhla řada společných aktivit žáků I. stupně ZŠ a speciálních tříd ZŠ.  

V oblasti prevence rizikového chování byla v tomto školním roce realizována první část 

projektu  zaměřeného na výchovu k toleranci pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ, 1.- 9. ročníků tříd 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nazvaný „Společně““. Tento projekt  probíhá 

od března do prosince roku 2012.  Pro tento projekt škola získal dotaci z grantového 

programu Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2012 (Podpora preventivních 

aktivit a výchova k toleranci). Ve druhé části projektu (září až prosinec 2012) proběhli akce 

Den bezpečnosti , Martinská slavnost a zakončení projektu. 

Vyhodnocení projektu bylo do 15.1. 2013 odesláno ke kontrole na KÚPK. (Zde jako příloha 

hodnocení MMP 2012-2013) 

 

Žáci I. stupně ZŠ zaměřili své aktivity především na rozvoj pohybových dovedností a 

získávání poznatků z oblasti zdravého životního stylu a utváření třídních vztahů mezi žáky, 

žáky a učiteli a žáky a nepedagogickými pracovníky ( Den bezpečnosti, Den knihy, Martinská 

slavnost, čertovská škola, vánoční vystoupení apod. ). V rámci podpory rozvoje pohybových a 
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zájmových aktivit se žáci  I. stupně účastní  kurzu plavání. Žáci 4. a 5. ročníků společně 

absolvují den na dopravním hřišti v Třemošné. 

Pro vzájemné sbližování žáků s odlišným vzdělávacím programem připravily paní učitelky 

 I. stupně ZŠ , paní učitelky  tříd žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci 1. - 9. 

roč. spec. tříd v průběhu roku několik společných akcí Den bezpečnosti , Den knihy, 

Martinská slavnost, Mikulášská slavnost, Den Země - vzduch, Den třídy, projekt  Den EU, 

socializační pobyt.. Tyto akce byly plné her a soutěží, kde soutěžila smíšená družstva žáků 

všech tří vzdělávacích programů  1.až 3. roč. ZŠ , 2. - 9. ročník tříd pro žáky se SVP a 

speciální třídy. Starší spolužáci , pak byli spoluhráči, průvodci, organizátory a rozhodčími 

jednotlivých her a disciplín. 

 

V letošním školním roce proběhla  akce  v oblasti prevence rizikového chování ve spolupráci 

s PPP Plzeň , s oblastním metodikem prevence p. Mgr. M. Žižka .  

Preventivní aktivity  

- adaptační den  pro žáky 6. 9. ročníku tříd se speciálními vzdělávacími. Potřebami 

- program na téma Partnerské vztahy a sex (žáci 8. + 9. ročníků spec. tříd, 10. ročníku 

třídy spec. ZŠ 

-  od ledna 2013 probíhalo monitorování a preventivní aktivity pro žáky 7- a 8. roč. 

spec. tříd ( Mgr. J. Ševčíková – spolupráce na přípravě aktivit s PPP Plzeň Mgr. M. Žižkou 

) 

 

Žáci druhého stupně se podíleli na přípravě her a soutěží pro mladší spolužáky při akcích 

školy ( Martinská slavnost, Mikulášská nadílka, , Čarodějnická škola apod.). Tyto aktivity 

probíhaly společně pro žáky 2- 5. roč. tříd SVP a pro žáky 1. a 3. ročníků ZŠ. 

Při vytváření příležitostí pro sbližování žáků různých vzdělávacích programů v naší škole  

jsme v letošním školním roce nabídli možnost využít socializační pobyt žáků tříd se SVP, také 

pro žáky I. stupně naší ZŠ. Rodiče projevili o tuto možnost zájem, a byla také využita. 

Celkem se socializačního pobytu zúčastnilo 22 žáků ( přihlášeno 24 žáků -2x neúčast pro 

zdravotní obtíže – zlomená noha, angína). Z tohoto počtu bylo 9 žáků běžných tříd ZŠ, 12 

žáků ze tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 1 žák speciální třídy. Doufáme, 

vzhledem k dalšímu zájmu rodičů, že se bude nadále tato aktivita rozvíjet.   Společně se žáci 

různých vzdělávacích programů setkávají také při mimoškolních činnostech v rámci kroužků 

naší školy. (kroužek výtvarný, pohybové hry, dramatický kroužek ).  

 

Ve školním roce 2012/2013 probíhala intenzivní spolupráce při řešení chování problémových 

žáků ve spolupráci s PČR, OSPOD Plzeň – sever a Plzeň , PPP Plzeň sever. Během školního 

roku proběhli tři výchovné komise. Rodičům bylo doporučeno využití probačního programu 

Kost (realizátor  Člověk v tísni), a využití programů P-centrum Plzeň, využití programů os. 

Totem    

 

Nejčastěji řešené problémové chování bylo  

- ničení majetku školy 

- slovní napadání a zastrašování žáků  problémovými žáky 

- agresivní chování ke spolužákům 

 

 

Škola intenzivně iniciovala individuální pohovory a jednání s rodiči a to formou osobního 

pozvání do školy, telefonických informací a jednání, písemných vyrozumění zákonných 



23 

zástupců. O všech jednáních byly vedeny zápisy. Uskutečnily se pravidelné schůzky rodičů 

formou konzultačních pohovorů v předem stanovených termínech. Rodiče měli možnost řešit 

vzniklé situace s třídními učiteli, s výchovnou poradkyní školní metodičkou prevence 

 ( pravidelné konzultační hodiny v Út 13,00 – 15,00 individuálně po telefonické dohodě).  

 

V rámci vzdělávání učitelů v oblasti prevence rizikového chování proběhl cyklus 4 seminářů 

pod vedením Mgr. M. Žižky zaměřený na řešení problémových situací ve třídním kolektivu, 

tvorbu pravidel třídy, na tvorbu Sankčního řádu školy. Mgr. J. Ševčíková spolupracovala 

s Mgr. Žižkou v rámci programu coaching učitele. 

 

Závěry pro školní rok 2013-2014: 

- nadále upevňovat pozitivní klima školy (využít projekt KÚPK – prevence rizikovécho 

chování)  

- připravit hru pro prevenci rizikového chování motivovanou ZOH 2014 (pracovní 

název „ Pohybem proti nežádoucím projevům chování“)   

- zaměřit se projevy vandalismu a ničení školního majetku 

- zaměřit se prevenci šikany ve třídách se speciálními vzdělávacími potřebami 

- zaměřit se na tvorbu a dodržování třídních pravidel 

- zaměřit se větší zapojení žáků spec. tříd do mimoškolních aktivit 

- zaměřit se na větší využívání neformálních odměn a trestů pro motivaci žáků 

- zaměřit se dozorovou činnost o přestávkách a volných hodinách mezi vyučováním 

- spolupracovat s organizacemi v oblasti prevence rizikového chování ( PPP, OSPOD, 

PČR, P-centrum, o.s. Archa, o.s. Člověk v tísni, o.s. Totem, o.s.Domus) 

-  rozšiřovat spolupráci se ŠMP ZŠ Mgr. I. Mertlovou 
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Příloha č. 2 

 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

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 průřezové téma – MeV – mediální výchova a 

EV – environmentální výchova.  

Jako obvykle tato soutěž stmelovala třídní kolektivy a upevnila pozici „předseda třídy“.  

Na spolupráci při realizaci soutěže se podíleli všichni zaměstnanci školy a rodiče žáků.  

 

Vítězi letošního kola soutěže tříd se staly třídy: 

 4. B - která vyhrála návštěvu zámeckého statku Újezd nade Mží  (21.6.2013) 

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

(25.6.2013) 

 

Vzdělávání pedagogů 

 
Letos se pro všechny pedagogy uskutečnilo školení na téma: 

“Vzdělávání a potřeby žáků s Aspergerovým syndromem“ 
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Metodik prevence se účastnil pravidelného setkávání metodiků z Plzně – sever. 

 

 

Uskutečněné aktivity ve školním roce 2012/2013  
 

 návštěva divadelních představení (divadlo Alfa) 

 návštěva Památníku Terezín (9. třídy) 

 návštěva ZOO (vybraní žáci 3. – 5. tříd) 

 sportovní den (3.- 9. třídy)  

 účast vybraných žáků v soutěžích  

 Vánoční dílny 

Uskutečněné aktivity ve školním roce 2012/2013 pro jednotlivé třídy  

 

3.A/B - plavání 

 

4.A - dopravní hřiště 

 

5.A - dopravní hřiště 

 -  

6.A - adaptační kurz 

 - Čas proměn- dospívání a menstruace 

 

6.B - adaptační kurz 

 - Čas proměn- dospívání a menstruace 

 

7.A - lyžařský výcvik  

 

7.B - lyžařský výcvik 

-“Program včasné intervence pro třídní kolektivy“ (P-centrum) 

  

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

 

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

  

9.A - Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  

9.B - Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí 

 

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Mezerová 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Ivana Mertlová 
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Příloha č.3 
 

 

 

 

HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 
 

 

Školní rok 2012/2013 

1. Začlenit problematiku EVVO do tematických plánů. 

- Ve všech ročnících – v rámci průřezového tématu ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA dle ŠVP. 

- Volitelný předmět EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ – část 9. ročníků. 

- V rámci přípravy a realizace oborového dne Dne Země naplňovány další 

témata EV. 

2. Další vzdělávání pedagogických pracovníkův oblasti environmentální výchovy – 

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

- Mgr. Eva Volenová se zúčastnila Krajské konference učitelů ekologické 

výchovy. 

3. Spolupráce se ZOO a BZ Plzeň  

- 26. 9. KMOTROVSTVÍ ZŠ – 16 žáků. 

- 4. 12. Vánoční jarmark ZŠ a MŠ – 10 000 Kč předáno v ZOO Plzeň. 

- 19. 12. předání příspěvku KMOTROVSTVÍ ZŠ a MŠ – 23 000 Kč (přispěli též 

podnikatelé Města Touškova, Čemín, Mysliveckého sdružení). 

- 24. 2. MASOPUST 

- 16.4. HLINÍK – 805 kg  – odvoz do ZOO. 

- 1. 5. AKCE ZOO Plzeň – „Záchrana nosorožce sumatérského“ – prodej 

výrobků žáků – 6 000 Kč. 
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- 26. 6. ASIJSKÉ MAY DAY -  akce na Environmentálním centru Lüftnerka – 

Záchranné centrum Talarak na ostrově Negros – křtiny na dálku 

prostřednictvím Skype – Jelen sambara skvrnitý, selátko prasete visajanského. 

- Během celého školního roku – předávání suchého chleba a pečiva. 

- Odevzdání 93 kg plastových víček 

Velké poděkování paní učitelce Marii Kilbergerové a dále Mgr. Haně Sukové a Mgr. 

Ivaně Mertlové za dlouhodobou práci zvláště ve svém volnu. 

4. Organizace školních výletů a exkurzí s environmentální tématikou. 

Žáci 1. stupně navštívili farmu Moulisových – statek Milínov. Děti pozorovaly způsob 

života a chování domácích zvířat. Naučily se dojit mléko a stloukat máslo, vytloukaly 

obilí a mlely obilí, vyráběly si ovesné müsli, poznávaly druh obilnin. Dále pak jezdily 

na koni, pozorovaly kozy a krmily je. Ochutnávaly „bio“ a „nebio“ produkty (ovoce, 

zeleninu, jogurty) a nakonec získaly „Výuční list mladého farmáře“. 

Viz plán školních výletů a exkurzí. 

5. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi: 

- Ve spolupráci s Městským úřadem Město Touškov a paní starostkou Vilmou 

Kunešovou si žáci VII. B prohlédli sběrný dvůr ve Městě Touškově a 

odevzdali zde sesbírané vybité baterie na místo tomuto určené. 

- Pro další školní roky možno návštěvu opakovat s jinými třídami a spojit i s 

prohlídkou čističky odpadních vod v Městě Touškově. 

6. Ekologizace provozu školy: 

- Úspory energií – týdenní služba dohlíží i nad plýtváním energií – zbytečné 

svícení o přestávkách, nebo po odchodu ze své třídy. 

- 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. 

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

třídách, sborovnách, kabinetech a na chodbách. 
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- Žáci mají možnost třídit odpad ve svých třídách, na některých chodbách. Jsou 

poučováni v třídnických hodinách, či v dalších hodinách. 

8. 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. 

9. Organizace oborového Dne Země 

- 22. 4. 2013 proběhl již tradičně Den Země na Čemínské. Letos měli žáci za 

úkol připravit, sehrát a natočit reklamu či pohádku s ekologickou tématikou. 

Tato videa byla umístěna na facebookový profil „Den Země“. Dále třídy 

vytvořily reklamní plakáty, které jsme vystavili v prvním patře nové budovy. 

Ke Dni Země je též ukončen celoroční sběr hliníku a posléze dopraven do 

plzeňské ZOO.  

10. Další akce ve škole s environmentální tématikou – SOUTĚŽ TŘÍD 

- PROJEKT TŘÍDNÍ STROM -  úkoly: 

 VÝBĚR třídního stromu + označení + fotografie třídy se svým 

stromem. 

 SKŘÍTEK – výroba stromového skřítka a originální pojmenování. 

 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – libovolný žánr, kde hlavní postavou je právě 

třídní stromový skřítek. Četba příběhu v předvánočním týdnu do 

školního rozhlasu. 

 SBĚR VYBITÝCH BATERIÍ A VÍČEK + BÁSEŇ 

 KOLÁŽ STROMU – pozorování třídního stromu v průběhu 

školního roku a jeho změn v jednotlivých ročních obdobích – 

zaznamenání v podobě 4 fotografií z každého ročního období. Na 

závěr spojení všech fotografií do koláže. (vypracovala žákyně IX. A 

– Nikola Nováková) 

 SBORNÍK – shrnutí celoročního pozorování třídního stromu. 

11. Úprava okolí školy po stavbě nové budovy, péče o park 

- Možnost zřízení naučné stezky posunuta do dalších školních roků. 

- V kompetenci vyučujících praktických činností. 

V Městě Touškově – 19. 6. 2013     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        

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Město Touškov  

za školní rok 2012/2013 

 
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. Dagmar Mezerová. 

Vedoucí učitelka  pro MŠ : Jarmila Štulcová 

 

1.2 Název a adresa zřizovatele 

Město 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 75,64 % 

 

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

 

Docházka vč. měsíců červenec, srpen = 66,73%. 

 

1.5.Odloučená pracoviště  

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, 

ředitelství 

330 33 Město Touškov, Čemínská 296   

(ZŠ) 

0 0 

mailto:ZSMestoTouskov@seznam.cz
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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 2012/2013 

 

 

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

9/12 8/13 9/12 8/13 9/12 8/13 9/12 8/13 9/12 8/13 9/12 8/13 

1 - 23 4 44 22 36 45 8 36 - 7 

 

 

1.7.Odklad povinné školní docházky 

 

 počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 10 

Dodatečné odložení povinné šk.doch. 0 

Celkem 10 

 

 

1.8.Ozdravný pobyt 

 

Počet dětí počet dnů na jedno dítě 

                              0 0 

 

Ve šk.roce 2012/2013 se ozdravný pobyt z důvodu nízkého zájmu rodičů neuskutečnil. 

 

1.9.Péče o integrované děti 

 

Počet dětí druh postižení 

0 0 

 

 
 

1.10.Speciální a specializované třídy, indiv. integrace  
 

 počet tříd počet žáků Poznámka 

Speciální třída (vady řeči)                    0 0  

 
 
 
 
1.11.Rada školy  

 

    Zřízena při ZŠ. 
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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 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 prostornou, členitou zahradou s bohatou 

zelení vzrostlých stromů a uměle vytvořeným kopcem, který je v zimním období využíván 

k bobování a sáňkování dětí. Vybavení zahrady 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. 

ŠVP vychází především z geografického i  kulturního prostředí naší MŠ, z lidových 

svátků a tradic. 

 

 Názvy tématických celků vycházejí z názvu ŠVP – Na světě je vážně prima….                         

a dotýkají se všech oblastí života dítěte. 
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Pedagogické pracovnice budou vycházet z těchto základních tématických celků, na něž 

navazují podrobně rozpracované tématické části obsažené v TVP jednotlivých tříd. 

 

Tématických celků je pět: 

 Já a moji kamarádi 

 Já a moje rodina 

 Já a moje 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.    

Ačkoli se nám podařilo v posledních dvou letech navýšit kapacitu na 114 dětí, převis 

dětí při přijímacím řízení do MŠ činil pro následující školní rok 2013/2014 činil stále 20 dětí. 
 

 

2. Personální zabezpečení školy 

 
 

2.1. Pedagogičtí zaměstnanci  

 

Vzdělání  - nejvyšší dosažené Počet 

Střední pedagogická škola 8 

VŠ – předškolní výchova 1 

VŠ – speciální pedagog 0 (studující) 

Jiné (jaké) 1 rozš. studium speciální. pedagogiky. pro MŠ 

Nekvalifikovaní  1 

 

2.2.Zařazení a věkové složení 

 

Jméno-prac.zařazení Vzdělání Úvazek* Věk 

Jarmila Štulcová 

-vedoucí učitelka 

SPgŠ  1/1 51 

Dagmar Čechurová - učitelka SPgŠ +rozš.spec.ped. 1/1 58 

Mgr. Karolína Junková ZČU Plzeň, PF UK (nedok.) 1/1 28 

Bc.Jiřina Lukešová - učitelka ZČU Plzeň, KPE  MD 32 

Hana Soukupová - učitelka SPgŠ 1/1 58 

Hana Kristlová - učitelka SPgŠ 1/1 56 

Miroslava Fuxová SpgŠ 1/1 49 

Alena Štýsová SPgš 1/1 50 

Jitka Nosková Gymnázium Plzeň 1/1 35 

Kateřina Fridrichová SpgŠ 1/1 38 
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Štěpánka Neunerová SPgŠ, ZČU KPE,učitelství 

praktického vyučování a 

odborného výcviku pro stř.školy 

1/1 51 

 

* fyzický / přepočtený 

Ve šk.roce 2012/2013 roce ukončily prac.poměr dvě ped. prac.  – Mgr. K.Junková – rozvázání 

prac.poměru ve zkušební době, D.Čechurová – nástup do předčasného starobního důchodu. 

Bc. Jiřina Lukešová  - MD, březen 2010 – nástup na další MD, nástup do zam. 1.9.2013. 

 

 

2.3.Kvalifikovanost 

 

 Počet fyzických osob Přepočtený v % 

Kvalifikovaní zam. Do 30.11.2012 7; 8 8 88,88% 

Nekvalifikovaní Do 30.11.2012 2; 1 1 11,11% 

 

 

2.4.Personální změny ve šk. roce  2012/2013 

 

Počet učitelek, které nastoupily na školu v tomto 

šk.roce celkem: 

0 

- z toho absolventek SPgŠ 1 

- z toho absolventek VŠ 1 

počet učitelek, které odešly ze školy 2 

-    z toho na jinou školu 

-    z toho mimo školství 

0 

0 

počet pracovníků odcházejících do důchodu 1 

 

 

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  

Natálie Šyrjajeva 

Jiřina Pávová  

Ladislava Menclová 
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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) 

56 42 14 0 8 0 

 

 

 

 

 

 

4. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Mateřská škola má vypracovaný vlastní program Prevence sociálně patologických jevů 

zaměřený na problémy předškolního věku. 

 

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
   

Přehled DVPP 2012 – 2013 - 1.pololetí 
 

 

 

Jméno 

 

Číslo akce 

 

Název akce 

 

Datum konání 

 

Cena 

 

Kristlová H.(Pro 

nemoc oml.) 

 

12-0004-02 

Plánování a evaluace 

činností s dětmi v MŠ 

 

Podzim 2012 

 

600,- Kč 

 

Mgr. Junková K. 

 

12-0004-04 

Rozvoj smyslového 

vnímání, tvořivosti a 

grafomotoriky v 

projektech 

 

Podzim 2012 

 

550,- Kč 

 

Fuxová M. 

 

 

12-0004-12 

 

Autismus III.-Poruchy 

autistického spektra 

 

Podzim 2012 

 

 

400,- Kč 

 

Štulcová J. 

 

12-0004-14 

Dítě s dysfunkcí…co 

s ním? 

 

Podzim 2012 

 

400,- Kč 

  Druhy narušené   
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Štýsová  12-0004-16 komunikační schopnosti Podzim 2012 400,- Kč 

 

Neunerová Š. 

 

12-0004-18 

Logopedická prevence 

narušené komunikační 

schopnosti. 

 

Podzim 2012 

 

400,- Kč 

Soukupová H. 

(Zruš.-org.důvody) 

12-0004-26 Jak cvičit, co na co Podzim 2012 420,- Kč 

 

 

 

Přehled DVPP 2012 – 2013 - 2.pololetí 
 

 

Jméno 

 

Číslo akce 

 

Název akce 

 

Datum konání 

 

Cena 

 

Kristlová H. – 

nemoc 

(Náhr.Fridrichová) 

 

12-0003-53 

 

Komunikace 

s hyperakt.dítětem a jeho 

rodiči 

 

 

Jaro 2013 

 

 

600,- Kč 

Neunerová Š. 12-0004-54 Vývojové trendy a jejich 

důsledky 

 

Jaro 2013 

 

700,- Kč 

 

 

Štýsová A. 

 

 

12-0004-61 

Rozvoj 

smysl.vnímání,tvořivosti a 

grafomotoriky v projektech 

 

 

Jaro 2013 

 

 

550,- Kč 

 

Fuxová M. -nemoc 

(Náhr.Štýsová) 

1 

 

12-0004-63 

 

 

Třesky,plesky,hravě česky 

 

 

Jaro 2013 

 

 

500,- Kč 

 

Soukupová H. 

 

12-0004-73 

 

Jak cvičit, co na co 

 

Jaro 2013 

 

450,- Kč 

 

Štulcová J. 

 

12-0004-59 

 

Dyslexie v předšk.věku 

 

Jaro 2013 

 

650,- Kč 

 

 

  

 

 

 

 

6. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 

 
 

Září  

 

 4.,5.,6.9.2012 – třídní schůzky 

 

Říjen  

 

 16.10.2012 – fotografování v MŠ – Fotodienst 

 18.10.2012 – divadlo Alfa – pohádka ,,Hrnečku, vař!“ 

 

Listopad 

 

 7.11.2012 – divadlo v MŠ – Pohádka o veverce Zrzečce 

 10.11.2012 – vítání občánků 
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 12.11.2012 – Martinská slavnost + zavírání zahrady 

 14.11. 201 – pohádka v MŠ – divadlo M+M – Zahradnická pohádka 

 19.11.2012 – koncert v MŠ  - harfa a hoboj – manželé Křiváčkovi 

 21.11.2012 – Agentura Reny – Nebe, peklo, hraj 

 

Prosinec 

 

 4.12.2012. – Vánoční jarmark + zpívání u stromečku 

 6.12.2012 – Mikulášská nadílka 

 6.12.2012 – infoschůzka pro rodiče předškoláků 

 10.12. – 14.12.2012 – vánoční besídky 

 13.12.2012 – návštěva dětí z pěveckého kroužku společně s manželi Křiváčkovými 

v Domě s peč.službou 

 17.12.2012 – návštěva ZŠ spec. – vánoční program 

 18.12.2012 – koncert v MŠ – vánoční koledy – harfa + hoboj 

 19.12.2012 – třídní vánoční nadílky  

 

Leden 

 

 4.1.2013 – divadelní představení žáků ZŠ 

 21.1.2013 – oční screening Vizus 

 31.1.2013 – M Klub – divadelní představení Masopust 

 

Únor 

 

 8.2. – 19.4.2013 – předplavecký výcvik 

 16.2.2013 – Zimní stopa – stopovačka s rodiči 

 19.2.2013 – masopustní rej masek ve školce 

 

Březen 

 

 Divadlo M+M – Kdo si hraje, nezlobí 

Duben 

 

 18.4.2013 – KD Peklo – divadlo J.Jurištové – Strašidelný mlýn 

 22.,23.4.2013 – vyšetření školní zralosti PPP Plzeň 

 25.4.2013 – divadlo p.Antošová – Kašpárek a čaroděj 

 

 

Květen 

 

 18.5.2013 – Psí stopa – 5.ročník 

 30.5.2013 – návštěva pěvec.kroužku v Domě s pečov.službou 
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Červen 

 

 8.9.6.2013 – Oslavy 470 založení Města Touškova spojené s oslavou Dne dětí, – 

divadélko Kuba – Není drak jako drak 

 11.6.2013 – hudební screening ZUŠ v Nýřanech 

 20.6.2013 – schůzka s rodiči (odlouč.pracoviště) 

 24.6.2013 – výlet – Újezd nade Mží 

 25.6.2013 – besídka Berušky 

 26.6.2013 – besídka Koťata,Veverky, Včelky 

 27.6.2013 – besídka Zajíčci, Motýlci 

 28.6.2013 – rozloučení na zahradě MŠ – opékání vuřtů 

 

7. Výsledky hodnocení ČŠI v r. 2012/2013: 

Ve šk.roce 2012/2013 neproběhla kontrola ČŠI. Ta byla provedena 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. 
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11.2. Spolupráce se zřizovatelem 

 

Spolupráce se zřizovatelem je vcelku 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  

 účast na  akci Adopce zvířete a sběr hliníku pro ZOO Plzeň 

 

 

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 

 Fa Novem Car, Schwer Fittings s.r.o., fa Brozman, D.Linhart, Doprava a přeprava 

J.Rozporka 
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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. 

 

 

 

Září 2013       Zpracovala J.Štulcová 

 

 
 


