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Úvodní slovo 

Není jednoduché najít slova, která by vyjádřila, jaký 

obdiv a úctu mají všichni zaměstnanci, kteří 

perfektně zvládli specifický školní rok. Všechno bylo 

nové. Střídaly se typy výuky, její organizace, 

náročnost pro organizaci výuky, úklidu i vydávání 

obědů. 

Děkuji všem za zvládnutí nového a neznámého. 

Děkuji všem za obětavost a ochotu přispět svou prací 

ve prospěch dětí, žáků, rodičů i spolupracovníků. 

 

ředitelka
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Výroční zpráva o činnosti Základní školy 

za školní rok 2020/2021 

1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Město Touškov 

Adresa školy Čemínská 296, Město Touškov  330 33  

IČO 75006057 

DIČ CZ75006057 

Bankovní spojení ČSOB 

 236503798/0300 

REDIZO 650015479 

Telefon / fax 377 922 312 / 377921 101 

E-mail, datová schránka zsmestotouskov@zsmestotouskov.cz, j4zmffg 

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 

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 

zástupkyně MŠ: Jarmila Štulcová 

vedoucí školní jídelny: Kateřina Müllerová 

mzdová účetní a sekretářka:Miroslava Bártíková 

samostatná účetní: Věra Dobiášová 

správce budov: Václav Kestler 

 

 

 

mailto:zsmestotouskov@zsmestotouskov.cz
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1.2. Součásti školy 

Součásti školy kapacita 

Mateřská škola 100 

Základní škola 400 

Školní družina 65 

 

 

2.Personální údaje 

2.1Pedagogičtí pracovníci 

školní rok 2020/2021 
 

Jméno a příjmení Počet let v resortu  

Mgr. Ing. Eva Pechmanová 2 

Mgr. Fichtlová Petra 32 

Mgr. Kohoutová Michaela 25 

Mgr. Drahoslava Sýkorová  27 

Mgr. Michaela Skalová 3 

Mgr. Mertlová Ivana 14 

Mgr. Mezerová Dagmar 35 

Mgr. Minářová Kateřina 24 

Mgr. Smékalová Světlana 33 

Mgr. Suková Hana 27 

Mgr. Eva Patčová 15 

Šmídlová Eva 36 

Mgr. Martin Moravec 15 

Ivana Míková  3 

Mgr. Volenová Eva 25 

Mgr.Čiháková Rulfová Dana 20 
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Mgr. Ježková Zdeňka  42 

Mgr. Lenka Fleissigová 7 

Mgr. Vaňačová Lenka 20 

Mgr. Mouleová Lenka 25 

Mgr. Jana Ševčíková 14 

Tereza Žižková 6 

Viktorie Hladkych 4 

Jarmila Fořtová 13 

Erika Tučková 3 

Jitka Pařízková 5 

Mgr.Vraná Olga 35 

 

Janka Bodurková- Horanská 26 

Šárka Brabcová 2 

Tereza Munzlingerová 0 

 

František Pták 2 

Mgr. Pavla Gaudinová 2 

BC. Jan Vokáč 0 

Mgr. Petra Jindřichová 25 

 

2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem 

učitel/ka 1. stupně ZŠ 10 1 11 

učitel/ka 2. stupně ZŚ 13 3 16 

vychovatel/ka 2 1 3 
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2.3 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru  

pedagogických pracovníků 

nástupy a odchody počet 

nástupy 2 

odchody 1 

 

 

3. Vzdělávací program školy 

3.1 Vzdělávací program 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Základní školy a Mateřské školy 

Město Touškov 

Všechny ročníky 

  

ŠVP ŽŠS Učení pro život 2.Stupeň 

 

 

4. Počty žáků 
 

Třída Hoši Dívky Celkem třídní učitel (ka) 

1. stupeň ZŠ 

1. A 10 14 24 Mgr.  D. Čiháková 

2.A 8 11 19 Mgr. L. Kalvasová 

2. B 11 3 14 Mgr. Ing. Eva Pechmanová 

3.A 11 5 119 Mgr.Vraná Olga 

     

4.A 11 5 16 Mgr. L. Fleissigová 

4.B 13 7 20 Mgr. Z. Ježková 

5.A 13 5 18 Šmídlová Eva 

5.B 8 8 16 Mgr. Sýkorová 

 

 

2. stupeň ZŠ 

6. A 10 9 19 Mgr. Fichtlová 

 

6. B 11 8 19 Mgr. Zábranská 

 

6.C 10 12 22 Mgr. Kliková 

7. A 

 

10  12 22 Mgr. Jindřichová 

 

7. B 

 

12 11 23 Mgr. Smékalová 

 

7.C 

 

11 12 23 Mgr. Skalová 
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8. A 

 

12 13 25 Mgr. Gaudynová 

8.B 

  

12 11 23 Mgr. Suková 

9. A 

 

11 8 19 Mgr.Volenová 

9.B 12 3 15 Mgr.Mertlová 

 

9.C 12 5 17 Mgr. Minářová 

Speciální 

třídy 

1.stupeň 

11 

2. stupeň 

16 

27 Mgr. Ševčíková Jana, Mgr. Bc. 

Lenka Mouleová,Bc. Tereza 

Žižková 

 

 

 

 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

počet prvních tříd počet přijatých dětí do 1. třídy počet odkladů pro  rok 2021/2022 

1 25 5 

 

 4.3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  -(stav ke dni 31. 8. 2021) 
 

Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo neprospělo nehodnoceno 

396 170 216 10 0 

 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem 2. pololetí 

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

16 0 0 

 

 

 

4.4  Žáci  přijati ke vzdělávání do střední školy 
Viz zpráva výchovného poradce. 

 

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 2 1 
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5. Hospitační činnost 

 
Hospitační činnost byla v letošním roce velmi odlišná. Vzhledem k online výuce, která byla 

většinu školního roku, přizpůsobilo vedení i kontrolu výuky. Hospitace primárně sloužily 

k tomu, aby mapovaly možnosti jednotlivých vyučujících i školní techniky. Také sloužily 

k monitoringu připojování žáků a jejich odezvy směrem k vyučujícímu, abyškola mohla 

reagovat např. nákupem techniky a zápůjčkami. 

Závěry ve sledovaných oblastech 

Ve všech sledovaných oblastech bylo znát, že se pedagogové se stále učí, zlepšují 

kvalitu online hodin, vzájemně se obohacují o využívané aplikace a získané 

dovednosti.  

Jedním z problémů bylo redukovat učivo a rozhodnout se, které učivo vynechám 

a které je nutné zařadit. Toto je třeba zvážit a přenést do ŠVP a Tématických 

plánů na další roky. 
 

 

 

 Využití techniky – účelnost efektivita 

Technika se průběžně obnovuje, například s využitím dotačních peněz. 

Opatření: Pokračovat v obnově techniky a dovybavování tříd, vybavení všech učitelů 

kvalitními notebooky.  

 

 

Vzájemné hospitace pedagogů 

 

Téměř neprobíhaly. 

 

 

 

 
 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

6.1 Navštívené vzdělávací akce 

AKCE DVPP 2018/2019 

 

 

 

AKCE DVPP 2020 

 
Č. Obor Název organizátor Jméno Datum Cena 
1.  Aj Kurz komunikativní angličtiny KCVJŠ Kohoutová každé 

pondělí 

 

 
2. ICT Moderní spolupráce a komunikace se žáky 

i kolegy – Microsoft Office 

KCVJŠ Mezerová 

Kohoutová 

2.10. 2020  

3.  ICT Moderní spolupráce a komunikace se žáky 

i kolegy – Microsoft Teams 

KCJVŠ Minářová 

Kohoutová 

6.11.2020  

 
4. ICT Distančně snadno a bez problémů NPI Kohoutová 20.10.2020  
5. AS Asistent pedagoga jako součást KVIC Pašková,   
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pedagogického týmu a jeho role v 
pedagogickém procesu 

Paurová 

Brabcová 
  

ROK 2021 

1. AS Vývojové poruchy učení  KVIC Brabcová 29.4. 2021  
 Pedago

gika 

Portfolio dítěte  Fořtová   

 Hv Hravá hudební výchova Taktik Žižková 30.4.2021  
 1. 

stupeň 

SOS první pomoc při obtížích žáků 1. – 

3. Roč. 

 Bodurková   

 Pedago

gika 

S pohádkou vše dokážu KCVJS Ševčíková   

 Spec. 

Ped. 

Individuální plánování a kariérové 

poradenství žáků s SVP 

 Ševčíková , 

Mouleová 

  

 Aj Angličtina od začátku KCVJŠ Ševčíková 

N. 

  

 Pedago

gika 

Cesta pedagogického hrdiny  Gaudynová, 

Fleissigová 

  

 Spec. 

Ped. 

Syndrom týraného dítěte  Mouleová   

 Pedago

gika 

Problémové chování a jeho řešení  Míková   

 ICT Krajský Wortshop ICT  Malý   
 Pedago

gika 

Úvod do problematiky aut. spektra  Lusková   

 Spec. 

Ped. 

Jak pracovat s dítětem se SVP  Lusková   

 ENvir.  Konference k enviroment výchově  Moravec   
 Spec. 

Ped. 

Úzkosti a rituály lidí s PAS NAUTIS Machová   

 Spec. 

Ped. 

Jaj na to, aby s námi, žák, klient 

spolupracoval 

NAUTIS Machová   

 Vedení Převratná novela zákona o 

pedagogických pracovnících 

Forum Mezerová 23.2.2021  

 

 
Řditelská akademie Mezerová, Kohoutová 

 

Srpen 2021 
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7. Akce školy 

7.1 Přehled kulturních akcí  

PŘEHLED AKCÍ 

školní rok 2020/2021  

V průběhu školního roku byly akce z důvodu 

epidemické situace zakázané. Proběhly pouze školní 

výlety, dle možností jednotlivých tříd a vyučujících. 
 

 

 

 

Celoroční akce „Soutěž tříd“ v budově Čemínská ul., Dolní nám. 

neproběhla  

 
 

9. ICT 

ICT plán školy konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní 

informační politiky ve vzdělávání.  

Stále je modernizována technika ve všech budovách. Na jaře byla zcela vyměněna PC učebna 

– NULOVÝ klient.  

Vzhledem k novému využití techniky k výuce – distanční vzdělávání, je tato technika 

nakupována i s ohledem na nastalé změny.  

Vyučující jednotlivých předmětů musí postupně IC zapracovat do svého učiva. 

 

10. Prevence sociálně patologických jevů 

        

10.1 Závěrečné hodnocení plnění plánu výchovného poradce 
příloha č. 1 

   

10.2  Zpráva metodika prevence 
příloha č. 2 

 

10.3  Závěrečné hodnocení metodika ICT 
příloha č. 3 

 

11. Prevence rizik a školní úrazy   

11.1 Počet úrazů 

Počet záznamů v knize úrazů 19 
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11.2 Vyhodnocení úrazů 

Místo úrazu Počet úrazů 

v hodinách tělesné výchovy 14 

v ostatních vyučovacích předmětech 2 

Výlety a exkurze 0 

lyžařské kurzy 0 

přestávky ve škole 3 

celkem 19 

 

Počet úrazů má malou vypovídací hodnotu, žáci ve škole buď nebyli, nebo neměli Tv. Pokud 

již cvičili, byla vidět dlouhá doba bez pohybu. 

 

 

12. Spolupráce školy s rodiči 
 

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

Rada školy pracuje, pravidelně se schází, přes zástupce v Radě jsou řešeny některé náměty či 

požadavky rodičů. E-mailová adresa, která je umístěna na stránkách školy, není rodiči 

využívána.  

 

 

 

 

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 se zapojila do projektu „ Úprava okolí školy, školní zahrada“, kde získala dotaci. Stále 

je škola zapojena do projektu „ Čtení je nejlepší učení“ 

 
 

15. Inspekce a kontroly 

V tomto roce proběhla tematická inspekce – Distanční výuka .  
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16. Stížnosti 
 

Počet stížností 0 

Z toho opodstatněných  0 

Z toho neopodstatněných 0 

Z toho částečně opodstatněných 0 

 

 

 

 

17. Vlastní hodnocení školy 

Tento školní rok se nijak nelišil od těch předchozích, co se týče přicházení a odcházení 

učitelů.  

Lišil se však v celém svém průběhu. Velká část výuky probíhala online formou a pro všechny 

to byl rok plný nových informací, nabývání nových znalostí a dovedností, zvláště v oblasti 

ICT.  V této oblasti došlo u všech pedagogů k radikálnímu posunu.  

Stále více žáků využívá asistence a speciálního přístupu. Zatím se nám daří tyto žáky 

začleňovat do běžných tříd nebo využít tříd speciálních. Pomoc asistentů pedagoga při práci 

s těmito žáky je nezbytná. 

I školní družina je využita plně, v tomto školním roce zde pracovaly tři vychovatelky dvě na 

plný úvazek a jedna na částečný úvazek, tento trend bude ještě nějakou dobu trvat. 

Speciální třídy fungovaly tři, pro každý stupeň jedna a pro žáky se středně těžkým mentálním 

postižením také jedna. Dařilo se, i díky asistentkám, s žáky dosahovat velmi dobrých pokroků 

i v období distanční výuky, kdy byly využívány všechny metody – od sběrných boxů před 

školou přes výuku jeden na jednoho až po online výuku. Snahou bylo, zapojit do výuky co 

největší procento žáků. 

Tento školní rok se neuskutečnily žádné vzdělávací akce či exkurze, stagnovala i spolupráce 

se Střední dopravní průmyslovou školou. Proběhly pouze improvizované školní výlety, které 

vyučující zvládli pro žáky připravit.  

Je třeba zhodnotit i materiální stránku. Vzhledem k rozsáhlosti celé organizace je třeba 

zaměřit se s většími investicemi vždy jen do jedné z budov. Tentokrát si polepšila budova na 

Čemínské ulici, kde byla jedna třída zrekonstruována kompletně, elektrické rozvody, osvětlení 

a výmalba proběhla i na chodbě. Dále pracujeme na drobných opravách, haváriích a 

projektech na nové učebny. 

 

Snažíme se také získat co nejvíce finančních prostředků z jiných zdrojů než je stát a 

zřizovatel. Letos jsme se pokusili získat peníze z MPŽP na hospodaření s dešťovou  vodou – 

výsledek ještě nemáme a pracujeme také s již získanou dotací na úpravu školního pozemku. 

Byla podána žádost o Šablony III.. Tyto finance budou využity až v následujících školních 

letech. 
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Příloha č. 1 

Zpráva  výchovné poradkyně 

za školní rok 2020/2021 

 

 

 
za poradenství v těchto oblastech: 
 

 

1/   Poradenství pro rodiče a žáky školy,  
      kariérové poradenství pro žáky a jejich  rodiče 

2/   Konzultace s učiteli školy, sestavení  IVP, PLPP 

3/   Spolupráce s PPP,  SPC 

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

5/   Spolupráce se středními školami a učilišti 

6/   Přijímací řízení na střední školy a učiliště 

 
  

Ad 1/   Konzultace s  rodiči i žáky probíhaly průběžně po celý školní rok převážně on-line.  

Pevné konzultační hodiny nebyly v tomto roce stanoveny. Konzultace s učiteli se konaly dle 

potřeby. Tyto konzultace se týkaly především sestavování IVP. 

 

Profiporadenství pro rodiče žáků 8.B a žáků 9. tříd bylo zahájeno v elektronické podobě 

v TEAMS v listopadu.   

Veškeré informace ohledně přijímacího řízení byly průběžně předávány na webových  

stránkách  naší školy a žákům v TEAMS /přijímací řízení, nabídka SŠ a oborů, vyplňování 

ZL/. 
Profiporadenství pro žáky probíhalo v TEAMS a osobně po dobu 4 týdnů vždy v pondělí 

a ve čtvrtek. 

 

 
Ad 2/   Konzultace s učiteli školy probíhaly průběžně po celý školní rok, zejména v září  při tvorbě IVP na konci školního roku při hodnocení 
zmíněných IVP a nově PO, při vyplňování sdělení školy pro PPP. Průběžně byli vyučující informování o žácích s novým vyšetřením a 

následnými PO a  IVP. VP kontrolovala průběžně platnost vyšetření žáků. 

 

Na základě zpráv o vyšetření žáků v PPP a SPC je  k dnešnímu dni  vytvořeno 15   IVP pro 

žáky 4. až 9. ročníků v budově Čemínská 296. S těmito plány byli seznámeni všichni 

vyučující, podílející se na vzdělávání žáků s IVP.  
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K dnešnímu dni je v naší škole /budově/  celkem 44 žáků, kteří mají platné vyšetření v PPP a 

a v SPC. Z toho 15 žáků má IVP a 29 žáků PLPP. 

Ad 3/   Celý rok probíhala spolupráce se zaměstnankyněmi PPP Plzeň-sever, Plzeň Město a 

církevní PPP a s SPC.  

 
Ad 4/  Pravidelná spolupráce s  ÚP V Plzni-sever probíhala většinou telefonicky, ale velice často a intenzivně nebo elektronicky. 

 

 

Ad 5/  VP byla pravidelně ve styku se zástupci SŠ prostřednictvím internetu. Velice úzká 

spolupráce trvá SOU stavebním, SPŠ strojnickou, s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu a 

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

v hodinách Volby povolání v TEAMS. 

 

 

Ad 6/   V 1. kole přijímacího řízení bylo vydáno 58  přihlášek vycházejícím žákům na SŠ a 

žákům se zájmem o víceletá gymnázia.  

VP poskytla  žákům informace ohledně  odvolání proti nepřijetí na SŠ / většinou tato odvolání 

sepisovala osobně se žáky/ a ohledně 2.kola přijímacího řízení. 

 

Na maturitní obor SŠ (mimo gymnázií)  přijato:     27 žáků      9.roč. 

Na gymnázium přijat:                                                 1 žákyně  9.A   

 

Do učebního oboru přijato:                                      23 žáků      9.roč.    

 

Do této doby neodevzdala ZL na SŠ 1 žákyně 9.A. 

 

 

 

 Do učebního oboru přijato:                                        1  žákyně  8.B 

 

 

 

  

Dále byla přijata na víceleté gymnázium 1 žákyně 7.B.   
 

 

 

 

 

 

 

30.6.2021                                                                Zprávu předkládá: Sýkorová Drahoslava VP 
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Příloha č.2 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

 

2020/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Mezerová 

   

  

Vypracovala:    Mgr. Ivana Mertlová 
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UZAVŘENÍ ŠKOLY  

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR ZŠ uzavřena až do odvolání. 

  

Výuka všech žáků školy probíhala distanční formou (Využití TEAMS-OFFICE 365 či 
schránka na budově školy). 

Třídní učitelé byli v kontaktu s rodiči i žáky. Žádné podezření na domácí násilí jsme 
nezaznamenali. Někteří žáci a rodiče se školou spolupracovali hůře, ale třídní učitelé byli v 
kontaktu s OSPOD. 

Nástup žáků ve dvou etapách: 

1. etapa: 
Prosinec 2020 nejprve první stupeň a žáci 9.ročníků, ostatní střídavě distanční a prezenční forma 
vzdělávání 
2.etapa: 
Květen/Červen 2021 pozvolný nástup žáků do škol(dle hygienického nařízení) a zapojování žáků  do 
kolektivu formou socializačních aktivit 

Nástup žáků 1. stupně  

Nástup 9. ročníku (příprava na přijímací zkoušky) 

Nástup žáků 2. stupně  

 

Spolupráce školy s jinými organizacemi 

 spolupráce s PPP, SVP 

 spolupráce s PČR (Město Touškov) 

 spolupráce s institucí „Národní iniciativa pro život“  

 spolupráce s odborem péče o děti, sociálním odborem 

 spolupráce s představiteli obce 

 spolupráce s hasiči Město Touškov 

 

Na realizaci školního preventivního programu se podíleli 

2. Metodik prevence rizikového chování – preventivní programy, intervenční činnost  

3. Třídní učitelé:  školní výlety, komunikace s žáky v případě problémů 

4. Vedení školy 

5. Pedagogičtí pracovníci  

6. Nepedagogičtí pracovníci  

7. Rodiče: 

 spolupráce rodičů a školy  

 výchovné komise a jednání s rodiči žáků s poruchami chování  

(viz zprávy z jednání) 
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Soutěž tříd 

Soutěž se neuskutečnila  

 

 

 

Vzdělávání pedagogů 

 
Metodik prevence se účastnil pravidelného setkávání metodiků z Plzně  

 

 

Uskutečněné aktivity ve školním roce 2020/2021 

 
 

 Adaptační kurz (září 2019) 

 Lyžařský výcvik (7. Ročník-Příchovice)-odložen na rok 2021/2022 

 Plavání (1. stupeň) 

 Projekt – „Ovoce do škol“, „ Mléko do škol“ 

 školní výlety  

 vánoční dílny 

 

 

 
 

Uskutečněné aktivity ve školním roce 2020/2021 pro učitele  

 Individuální vzdělávání pedagogů. Převážně online . 

Uskutečněné aktivity ve školním roce 2020/2021 pro zákonné zástupce žáků  

Pravidelné konzultace.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Příloha č. 3 
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Výroční zpráva ICT koordinátora a ICT metodika  

Ing. Michal Hanzlíček 2020/2021 

1. Webové stránky – stránky dobře fungují, jsou pravidelně doplňovány, 

vytvořeny další sekce. Jsou poměrně přehledné a zákonní zástupci mohou 

využívat i vstupu na elektronickou ŽK 

- využívána také úřední deska 

2. Materiální – byla nově vystavena PC učebna – počítače, monitory, 

sluchátka, server- nový princip výuky  

- Postupný přechod k cloudovému řešení záloh, včetně 

Bakalářů 

- bylo zakoupeno dalších 20 tabletů – pro práci v hodinách, 

zápůjčky při distanční výuce 

- průběžně jsou dokupovány počítače do kabinetů, tříd, 

doplňována technika ve třídách 

- stále je zlepšováno pokrytí  Wi-Fi 

 

3. Práce s pedagogy – průběžné řešení problémů, společné školení – práce 

s OneDrive  a Outlookem – pan Netrval, stahování vhodných aplikací a 

práce s nimi 

Intenzivní práce v Teams, sdílení zkušeností, školení pro celý sbor 

4. Další aktivity-běžná údržba stávající techniky, doplňování tonerů, 

spolupráce se správcem sítě, aktualizace interaktivní nástěnky, dobíjení 

tabletů, generování účtů a hesel, spravování žákovských účtů 

5. Zadán projekt na novou ICT učebnu ve staré budově 
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Podklady pro výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Město 
Touškov  

za školní rok 2020/2021 

 
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, 774 237 880 
fax: 377 921 101,  
e- mail:  msmestotouskov@zsmestotouskovcz  
RED IZO: 650 015 479 
IČO: 75006057 
DIČ: CZ 75006057 
ředitelka školy: Mgr. Bc.Dagmar Mezerová. 
zástupkyně pověřená vedením 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 

150 015 500 100 5 100 71,62 % 

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

 Adresa Počet tříd Kapacita 
tříd 

Hlavní budova, 
ředitelství 

330 33 Město Touškov, Čemínská 296   
(ZŠ) 

0 0 

Kmenová budova MŠ 330 33 Město Touškov, Polní 95    4 84 
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(MŠ a ŠJ) 

Odloučené pracoviště 330 33 Město Touškov, Dolní nám. 1 1 16 

1.6 Věkové složení dětí ve šk. roce 2018/2019 
 

Věk.sk do 3 let Věk.sk.3–4 roky Věk.sk. 4 – 5 let Věk.sk. 5 – 6 let Starší 6-ti let 

9/18 8/19  9/18 8/19 9/18 8/19  9/18 8/19  9/18 8/19 

2 0 26 25 23 23 30 30 10 9 

 
 Ke 30. září nastoupilo k docházce celkem 91 dětí, během školního roku nastoupilo 
k docházce celkem 10 dětí, v průběhu školního roku ukončilo docházku 6 dětí. 
 
 
1.7 Odklad povinné školní docházky 
 

 počet dětí 

Odklad povinné školní docházky na rok 
2018/2019 

5 

Dodatečné odložení povinné šk.doch. 0 

Celkem 5 

 
 
1.8 Ozdravný pobyt 
 

Počet dětí počet dnů na jedno dítě 

                              20 5 
 
Zotavovací pobyt ve šk.roce 2018/2019 proběhl v termínu 17.6. – 21.6.2019 v Horní Blatné. 
Zotavovacího pobytu se účastnily dvě pedagogické pracovnice + asistentka pedagoga. 
 

1.9 Předplavecký výcvik 
 

Počet dětí Počet absolvovaných lekcí 

25 10 (á 60min.) 
 
Předplavecký výcvik absolvovaly děti v plavecké škole Plaveckého klubu SláviaVŠ Plzeň, o.s., s sídlem 
Náměstí Generála Píky 42, 326 00 Plzeň, v plaveckém bazénu Plzeň – Slovany. 

 
1.10 Péče o děti s podpůrnými opatřeními 
 

Počet dětí druh postižení 

1 06S0000 

 
 
 

1.11 Speciální a specializované třídy, indiv. integrace  
 



 Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace 

 Čemínská 296, Město Touškov 330 33 

 Tel.:377922312, e-mail:ZSMestoTouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz  

 

 

22 

 

 počet tříd počet žáků Poznámka 

Speciální třída (vady řeči)                    0 0  

 
 
1.12 Rada školy  
 
    Není zřízena. 
1.12 Popis školy 
 

Mateřská škola v Městě Touškově má dvě patrové budovy se čtyřmi třídami 
v kmenové budově třídami a  jednou třídou na odloučeném pracovišti na ZŠ, Dolní nám. o 
celkové kapacitě 100 dětí. Jedna z budov  patří do starší výstavby, je však částečně 
rekonstruována. K další rekonstrukci jedné ze tříd došlo v průběhu prázdninových měsíců. 
Byly odstraněny původní obklady a nahrazeny novými omyvatelnými nátěry, došlo k výměně 
radiátorů a interiérových dveří, k zabudování nové vestavěné skříně a byly položeny byly nové 
podlahové krytiny. Třídy jsou zde menší, šatny pro děti jsou situovány v suterénu.  

Druhá budova je typizovaná pro předškolní děti 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 třída je umístěna  v budově ZŠ na Dolním nám. 
 Provoz  mateřské školy začíná od 6:15, končí v 16:00 hodin. 
 
Součástí MŠ je prádelna, kuchyně a jídelna, v níž se kromě předškolních dětí stravují  

i děti ze základní školy. Zaměstnanci školní jídelny nabízejí odebírání obědů pro širokou 
veřejnost. Tato možnost je hojně využívána. 
 
 Mateřská škola je obklopena prostorným, členitým areálem s bohatou zelení 
vzrostlých stromů a uměle vytvořeným kopcem, který je v zimním období využíván 
k bobování a sáňkování dětí. Vybavení venkovního areálu poskytuje dětem dostatek 
příležitostí k rozvíjení herních a pohybových aktivit.  

Další pohybové aktivity probíhají v tělocvičnách obou budou ZŠ nebo po domluvě 
v areálu TJ Sokola Město Touškov. 

Děti mají rovněž dostatek příležitostí k pobytu v pestrém přírodním prostředí v okolí našeho 
města – les, řeka, rybník.  

 
 
 
 
 
1.13 Školní program 
 

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem 
Svět je jako barevná duha s platností do 31. 8. 2019, 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.  
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Práce i plánování se podle nového školního programu osvědčila, plánování je přehledné, 
jasné. 
Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí – 

 Dítě a jeho tělo (biologická) 

 Dítě a jeho psychika ( psychologická) 

 Dítě a ten druhý ( interpersonální) 

 Dítě a společnost ( sociálně –kulturní) 

 Dítě a svět ( enviromentální) 
 

  Tyto oblasti se vzájemně prolínají, integrované bloky jsou zpracovány tak, aby rozvíjely 
všechny oblasti vývoje dítěte. 

Při realizaci ŠVP respektujeme a naplňujeme rámcové cíle obsažené v RVP PV, snažíme 
se o naplňování klíčových kompetencí v celém jejich rozsahu. 

ŠVP vychází především z geografického i  kulturního prostředí naší MŠ, z lidových 
svátků a tradic. 
 
 Názvy integrovaných bloků vycházejí z názvu ŠVP – Svět je jako barevná duha                         
a dotýkají se všech oblastí života dítěte. 
Pedagogické pracovnice plánují jednotlivé integrované celky do TVP tak, aby byly v souladu 
s integrovanými celky ŠVP a dále je aktuálně rozvíjely. 
 
Názvy IB: 

 Čas svátků a pohádek 

 Vše nás baví, když jsme zdraví 

 Všichni naši přátelé 

 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 dochází k mírnému nárůstu počtu 
narozených dětí. Přesto byli všichni žadatelé v přijímacím řízení pro šk.rok 2019/2020 
umístěni. 

  
 
 
 
 

 

2. Personální zabezpečení školy 
 
 
2.1 Pedagogičtí zaměstnanci  
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Vzdělání  - nejvyšší dosažené Počet 

Střední pedagogická škola 3 

VŠ – předškolní výchova 3 

VŠ – učitelství Speciální pedagogika 1 

Jiné  - ZČU Plzeň Ekonomika a manegment 1 

 
 
 
 
2.2 Zařazení, věkové složení, délka praxe 
 

Jméno-prac.zařazení Vzdělání Úvazek* Věk Délka praxe 

Bc. Jarmila Štulcová 
-vedoucí učitelka 

SPgŠ Stříbro, 
PF JČU České Budějovice, 
Specializace v pedagogice, 
Učitelství pro MŠ 
Lektoři a mentoři pro PV 

 
 

1/1 

 
 

57 

 
 

36 

Bc. Kateřina Černá Střední průmyslová škola 
strojnická Plzeň 
ZUČ Plzeň Ekonomika a 
management B6208 
Soukromá Střední odborná 
škola a Gymnázium Bean 
s.r.o. 

1/1 38 1 (započ.7) 

Bc.Jiřina Lukešová - 
učitelka 

SZŠ a RŠ Plzeň – Křimice 
ZČU Plzeň, KPE, Učitelství pro 
mateřské školy  

 
1/1 

 
38 

 
16 

Miroslava Fuxová SpgŠ Stříbro 1/1 55 34 

Alena Štýsová SPgš Stříbro 1/1 56 16(započit.27) 

Jitka Nosková Gymnázium Plzeň, 
ZŠ,SŠ,SOŠ a 
Gymnázium BEAN s.r.o., 
Staňkov – Předškolní a 
mimoškolní pedagogika 

 
 

1/1 

 
 

41 

 
9 

(započit.16) 

Bc. Martina Hrdličková Masarykovo Gymnázium 
Plzeň, 
ZČU v Plzni – Předškolní a 
mimoškolní pedagogika 

 
1/1 

 
33 

 
7 

(započ.9,5) 

Mgr.Kamila Strýčková SPgŠ Stříbro 
UK Praha – Speciální 
pedagogika pro MŠ 
UJAK Praha – Speciální 

 
 

1/1 

 
 

54 

 
 

14,5 
(započit.36) 
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pedagogika - učitelství 
 fyzický / přepočtený 

 
 

Věkový průměr pedagogických pracovnic činil ve školním roce 2018/2019  46,5 roků. 
  
 
 
2.3 Kvalifikovanost 
 

 Počet fyzických osob Přepočtený v % 

Kvalifikovaní zam. 8 8 100% 

Nekvalifikovaní 0 0 0% 
 

2.4 Personální změny ve šk. roce  2018/2019 
 

Počet učitelek, které nastoupily na školu v tomto 
šk.roce celkem: 

0 

- z toho absolventek SPgŠ 0 

- z toho absolventek VŠ 1 

počet učitelek, které odešly ze školy 0 

-    z toho na jinou školu – přestup na 1.st.ZŠ 
-    z toho mimo školství 

0 
0 

počet pracovníků odcházejících do důchodu 0 

 
Ve školním roce 2018/2019 nastoupila jako učitelka MŠ Bc. Kateřina Černá, která 

nahradila Janu Jáchymovou. Je absolventkou Soukromé Střední školy a Gymnázia Bean s.r.o. 
ve Staňkově. 
 
 
2.5 Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
Účetní: Věra  Dobiášová  
Školnice: Drahomíra Zemenová  
Uklízečka: Pavla Vejskalová 
Školník,údržbář: Václav Kestler  
Vedoucí školní jídelny: Kateřina Müllerová  
Kuchařky: 
Ivana Zajíčková 
Marie Hochmannová  
Natálie Šyrjajeva 
Jiřina Pávová  
Ladislava Vočadlová 
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3. Přijímací řízení 
 

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu, který se konal 2. 5. 2019. 
Přijímány jsou děti zpravidla od tří do šesti let.  
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a 
od loňského školního roku děti, které dosáhly čtyř let věku, od letošního roku děti, které 
dosáhly tří let věku. 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. 
 V letošním roce předložilo žádost o přijetí celkem 30 uchazečů, mimo přijímací řízení 
bylo podáno pět žádostí. Všem bylo vyhověno. 
 
 
 
 
Správní řízení na MŠ  

počet přijatých 
žádostí celkem 

počet 
rozhodnutí 
kladných 

počet rozhodnutí 
záporných 

počet 
usnesení 

počet 
odkladů 
na šk.rok 
2021/2022 

počet 
volných míst  
(z kapacity) 

30 30 0 0 5 8 

 
 
4. Prevence sociálně patologických jevů 
 
Mateřská škola má vypracovaný vlastní Minimální preventivní program zaměřený na oblast 
předškolního věku a vycházející ze ŠVP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - přehled DVPP 2018 - 2019 
 

KVCJŠ 
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Jméno 

 
Číslo akce 

 
Název akce 

 
Datum konání 

 
Čas.dotace 

Bc. Štulcová 18-0001-08 Činnost MŠ a ZŠ 
ve šk.roce 
2018/2019 

25.9.2018 5 vyuč.hodin 

Bc. Černá K. 18-0004-04 Ať není plánování 
trápením 

1.10.2018 8 
vyuč.hodin 

Fuxová M. 18-0004-05 Minidílny 
k poznávání 

neživé přírody 
prostřednictvím 

pokusů 

8.10.2018 8 
vyuč.hodin 

Bc.J.Lukešová 18-0004-09 
 

Osobnostně 
sociální rozvoj 

16.10.2018 8 
vyuč.hodin 

Štýsová A. 18-0004-08 Jaká jsem já, 
takoví vnímám 

okolí 

6.12.2018 8 
vyuč.hodin 

Mgr.Strýčková K. 18-0005-14 Dětský výtvarný 
projev a jeho 

zvláštnosti 

11.12.2018 4 
vyuč.hodiny 

Bc.M.Hrdličková 18-0004-59 Osobnostně 
sociální rozvoj 

19.2.2019 8 
vyuč.hodin 

Nosková J. 18000484 Zábavné cvičení s 
náčiním 

5.3.2019 6 vyuč.hodin 

Bc. Lukešová J. 18000484 Zábavné cvičení s 
náčiním 

5.3.2019 6 vyuč.hodin 

Bc. Hrdličková M. 18000407 Zvládání 
manipulací 

vč.auto-
manipulací 

9.4.2019 6 vyuč.hodin 

Bc. Černá K. 18000483 Zábavné cvičení s 
náčiním 

12.4.2019 6 vyuč.hodin 

Bc.Štulcová J. 18000256 Relaxační postupy 
pro pohodu 

v práci i v životě 

25.4.2019 6 vyuč.hodin 

Štýsová A. 18000470 Problémové 
chování…co 

s ním? 

7.5.2019 4 
vyuč.hodiny  

Mgr. Strýčková K. 18000474 Řeč těla aneb 
čtěte gesta 

14.5.2019 4 
vyuč.hodiny 

Fuxová M.  Nápadník – 
výtvarné nápady 

16.5.2019 4 
vyuč.hodiny 

 
 

NIDV 
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Jméno 

 
Číslo akce 

 
Název akce 

 
Datum konání 

 
Čas.dotace 

Nosková J. Z38-02-14-
182 

Rozvoj 
matematické 

pregramotnosti 

11.,12.9.2018 16 
Vyuč.hodin 

Fuxová M. Z60-02-14-
182 

Společné 
vzdělávání – 
inkluze v MŠ 

1.11.2019 
8.11.2019 

16 
Vyuč.hodin 

Bc. Černá K. Z60-02-14-
182 

Společné 
vzdělávání – 
inkluze v MŠ 

1.11.2019 
8.11.2019 

16 
Vyuč.hodin 

Nosková J. M99 – 02 - 14 
- 182 

Rozvoj čtenářské 
pregramotnosti 

26.11.2019 
27.11.2019 

16 
vyuč.hodin 

Bc. Hrdličková M. M99 – 02 - 14 
- 182 

Rozvoj čtenářské 
pregramotnosti 

26.11.2019 
27.11.2019 

16 
vyuč.hodin 

 

 
 
Celkem absolvovaly pedagogické pracovnice 20 vzdělávacích akcí u dvou vzdělávacích 
agentur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 
 
 
Akce konané v MŠ v roce 2018/2019 
 
Září 
 

 25.9.2018 – fotografování v MŠ 
 
Říjen 
 

 16.10.2018 - Návštěva SPC Plzeň – logopedická depistáž 
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 24.10.2018 – Čistíme si zoubky – ozdravný program studentů LF Plzeň 
 
Listopad 
 

 12.11.2018 – zavírání zahrady 

 15.11.2018 -  akce pro rodiče – hrabání listí, lampionový průvod 

 20.11-2018 – akce pro rodiče  vánoční dílna v MŠ 

 24.11.2018 – akce pro širokou veřejnost - vítání občánků 

 26.11.2018 – akce pro rodiče – přednáška Mgr. Strýčkové – Školní zralost 

 29.11.2018 -  akce pro širokou veřejnost – účast MŠ na vánočním jarmarku 
 
Prosinec 
 

 4.12.2018 -  akce pro rodiče - vánoční besídka – Veverky  

 5.12.2018 – divadlo Orfeus Plzeň – Čertovské pohádky 

 11.12.2018 - akce pro rodiče – vánoční besídka Berušky 

 13.12.2018 – návštěva 3.tř. ZŠ – pohádka Tři oříšky pro Popelku 

 14.12.2018 – návštěva dětí v CPS Město Touškov – vánoční koncert 

 17.12.2018 - akce pro rodiče- vánoční besídka Včelky 

 18.12.2018 – Divadlo Letadlo – O ježečkovi a myšce 

 18.12.2018 - akce pro rodiče – vánoční besídka Zajíčci 

 20.12.2018 - akce pro širokou veřejnost- vystoupení pěveckého sboru Koťata 
s chrámovým sborem v kostele v Městě Touškově 

 19.12.2018 – Štědrý den v MŠ 

 20.12.2018 – společná besídka všech tříd 
 
Leden 
 

 10.1.2019 – prima Vizus – oční screening 
 
Únor 
 
 
 
 
Březen 
 

 8.3.2019 – akce pro širokou veřejnost - vystoupení pěveckého sboru Koťata na 
okresním setkání žen při příležitosti oslav MDŽ 

 12.3.2019 – Karneval v MŠ 

 18.3.2019 - Tonda obal na cestách – interaktivní program o třídění odpad.materiálu 

 29.4.2019 -  Divadlo Orfeus – Pejsek a kočička 
 
Duben 
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 5.4.2019 - Projektový den v MŠ – Hrajeme si celý den 

 15.4.2019 – Zábavný program s papoušky –p. Jareš 

 24.4.2019 – Divadélko Ondřej – O nezbedné princezně 
 
Květen 
 

 10.5.2019 -  akce pro širokou veřejnost - vystoupení pěv.souboru Koťata v DPS v MT 

 13.5.2019 – akce pro rodiče - besídka Koťátka 

 15.5.2019 – sportovní den na hřišti TJ Sokol Město Touškov spojený s náborem 
nových fotbalistů 

 18.5.2019 – akce pro širokou veřejnost - vítání občánků – pěvecký sbor Koťata 

 21.5.2019 – akce pro rodiče - besídka Berušky 

 24.5.2019 – akce pro širokou veřejnost  - vystoupení pěv.sboru Koťata v místním 
kostele v rámci Noci kostelů 

 25.5.2019 – akce pro širokou veřejnost – Dětský den 

 27.5.2019  - Projektový den mimo školu – výlet do ZOO Plasy 

 31.5.2019 – dětský den v MŠ 
 
Červen 
 

 3.6.2019 – ZUŠ Nýřany – průzkum talentů 

 3.6.2019 – akce pro rodiče - schůzka pro rodiče dětí,které budou navštěvovat třídu na 
Dolním nám. 

 4.6.2019 – akce pro rodiče - besídka Veverky 

 6.6.2019 – návštěva dětí ze ZŠ – pohádka Mach a Šebestová na cestách 

 11.6.2019 – akce pro rodiče - besídka Zajíčci 

 12.6.2019 – akce pro rodiče - besídka Včelky 

 17. – 21.6.2019 – zotavovací pobyt Horní Blatná 

 22.6.2019 – akce pro širokou veřejnost - vystoupení pěv.sboru Koťata – pouťové 
slavnosti Města Touškova 

 27.6.2019 – akce pro rodiče - rozloučení s předškoláky 

 
Pro rodiče se uskutečnilo 14 akcí, pro širokou veřejnost 9. 
 
 

7. Výsledky hodnocení ČŠI v r. 2018/2019: 

Ve šk.roce 2017/2018 proběhla kontrola ČŠI. Inspekční zpráva s výsledky inspekce je uložena u 
řed.školy. 
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8. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
MŠ je zapojena do programu Klokanovy školky - Registrační 
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564 z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OPVVV) 
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 
3 OP 
Poskytovatelem dotace je: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Sekce řízení 
operačních programů – IV / Odbor administrace IPs a regionálního školství (46) / Oddělení 
administrace IP v regionálním školství, Karmelitská 7, Praha 
 
Projekt je plánován na dobu tří let, datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017 
datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020 

POPIS PROJEKTU 

Projekt Klokanovy školky podporuje vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem 
Center kolegiální podpory. 

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou 
workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním 
metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání. 

Projekt svým obsahem navazuje na předchozí projekty žadatele: Klokanův kufr – diagnostika 
dítěte předškolního věku a Skládám, tvořím, myslím, věnovaný polytechnické výchově. 

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení (síť mateřských škol) působí v oblastech: 

Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Polytechnické vzdělávání v MŠ, 
Individualizace vzdělávání v MŠ 

Centra pořádají 1x měsíčně odpolední workshopy pro MŠ ve svém regionu, kde vytváří 
prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a čerpání inspirace do výuky. 
Jako podpůrná aktivita jsou realizována pravidelná setkávání pracovníků center. 

CKP pro naši ZŠ a MŠ Město Touškov je MŠ 1. Horní Bříza. 

 
Škola není zapojena do žádného mezinárodního programu. 

 
9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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10. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 
Škola nerealizuje žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 
 

11. Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů  
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
11.1 Spolupráce s odborovými organizacemi 
 
ZŠ a MŠ nemá zřízenu odborovou organizaci. 
 
11.2  Spolupráce se zřizovatelem 
 

Spolupráce se zřizovatelem je uspokojivá, užší spolupráce je realizována  zejména při 
veřejných 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 s PPP Plzeň a SPC Plzeň 
 

Spolupráce s ped. poradnou je dlouhodobě na dobré úrovni. 
PPP je ochotna kdykoli poskytnout odbornou radu i pomoc jak učitelkám, tak rodičům. 
MŠ dále spolupracuje s SPC, Vejprnická 56 a s SPC při spec.MŠ, Ke Špitálskému lesu, která 
zajišťuje pravidelné depistáže v oblasti logopedické prevence v MŠ a odborný dohled nad 
Mgr. Strýčkovou, která logopedickou prevenci s dětmi i rodiči dále realizuje. 
 
11.5  Spolupráce s ostatními partery 
 

 ZOO Plzeň 

 Spolek Paprsek 
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 Fa Novem Car, Schwer Fittings s.r.o., fa Brozman, D.Linhart, Tegorating s.r.o. - 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. 
 

13. Hodnocení školy 
 

Vlastní hodnocení školy bylo zpracováno v září 2019, byla vypracována nová koncepce 
rozvoje na období 2019 – 2022. Toto hodnocení je součástí výroční zprávy za rok 2018/2019. 
 
 
20.9. 2019       Zpracovala Bc.J.Štulcová 
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