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Charakteristika školy

1.1 Název školy:

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň,
Doudlevecká 35, příspěvková organizace

úplná adresa:
IČO:
telefonní spojení:
faxové spojení:
e-mailové spojení:
ředitel školy:
webové stránky školy:

Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň
70 879 761
37 802 8560 ředitelka školy
37 802 8564 vrátnice
37 802 8567
skola@benesovazs.plzen-edu.cz
Mgr. Ivana Čapíková
www.benesovaskola.cz

1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol:
č.j. 11 267/2009-21
Rozhodnutí ze dne 14. 5. 2009, s účinností od 16. 6. 2009, výmaz ředitele a
statutárního orgánu právnické osoby – ředitelka školy Mgr. Ivana Čapíková (od
1.4.2009), výmaz Čestmír Kunz.
1.3 Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol)
Adresa
Hlavní budova, ředitelství
Místa poskytovaného
vzdělání nebo školských
služeb

1.4

Doudlevecká 35, 301 00
Plzeň
Doudlevecká 35, 301 00
Plzeň (ŠD)
Doudlevecká 37, 301 00
Plzeň (MŠ)

Počet tříd

Počet
žáků

14

278

3

90

2

44

Vzdělávací program

Název
ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Rozšířená výuka předmětů
Tělesná výchova
Tělesná výchova - ŠVP

Č.j.
9/2008

Č.j.
29738/96-22-50
10/2008
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V ročníku
1.- 5. roč.
(celkem 9 tříd)
6. A, 7.A, 8.A, 9.A
(celkem 4 třídy)
V ročníku
----------------------8. B
(celkem 1 třída)
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Součásti školy

Název součásti

Počet
žáků
2011/2012
44
278

MŠ
ZŠ

Počet tříd,
oddělení,
skupin
2011/2012
2
14

ŠD (samostatná)
85
Kapacita MŠ – 44 dětí
Kapacita ZŠ – 500 žáků
Kapacita ŠD – 90 žáků
Celková
kapacita jídelny

Počet
dětských
strávníků
269

500 jídel

3

Počet
dospělých
strávníků *
39

Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
2011/2012
3,81
18,72
(1.st. 7,00; 2.st. 11,72)
2,80

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

6

5,00

225 ZŠ + 44 MŠ

* uvádějte bez cizích strávníků
1.6 Typ školy
úplná, bez spojených ročníků v jedné třídě
1.7 Spádový obvod školy
Spádový obvod školy je ohraničen ulicí U Trati, Klatovskou třídou, řekou
Radbuzou po Doudlevce včetně.
1.8 Speciální třídy
Počet tříd
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

0
0
1

Počet zařazených
žáků
0
0
15

Poznámka
----------------------------Dle výkazu S 3-01
Předmět: Tv

1.9 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
Počet žáků
0
0
0
0
0
0
19

Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj.poruchou učení
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S vývojovou poruchou chování
S poruchou pozornosti a aktivity
Oslabené funkce sluchové a
zrakové
Celkem

0
0
0
19

1.10 Materiálně technické zajištění školy
Podle skic Ing. arch. H. Zápala z městského stavebního úřadu vypracoval
stavební dokumentaci v srpnu 1923 plzeňský architekt a stavitel F. Doubek.
Stavba školy byla zadána F. Holcbechrovi, staviteli z Plzně. Ten stavbu zahájil
v listopadu 1923, budova mateřské školy byla dokončena v říjnu 1924, stavba
školní budovy v prosinci 1925. Městská rada schválila pro zásluhy v odbojové
činnosti a pro pedagogickou činnost pojmenování nové školy po Dr. E.
Benešovi. Slavnostní otevření Benešovy školy se konalo 27. prosince 1925 za
přítomnosti ministra zahraničí E. Beneše.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 31.3.2011 je areál Benešovy školy se
zahradou pro své nesporné památkové hodnoty prohlášen kulturní památkou.
Dne 28.10.2011 byla na budově školy slavnostně odhalena pamětní deska
věnovaná bývalému presidentu Dr. Edvardu Benešovi.
1.11 Školská rada
Plzeň, statutární město jako zřizovatel Benešovy základní školy a mateřské školy
Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvkové organizace na základě usnesení RMP č.
1540 ze dne 15.12 2005 vydal zřizovací listinu, kterou zřídil Školskou radu.
počet členů: 9
Řádné volby do školské rady oprávněných osob z řad zákonných zástupců
proběhly dne 9.2.2012, volba zástupců pedagogických pracovníků školy do
školské rady proběhla dne 25.1.2012.
Usnesením Rady města Plzně č. 218 ze dne 23.2.2012 byli jmenováni zástupci
za zřizovatele do Školské rady pro nové funkční období.
Za zřizovatele: Ing. Pavel Kotas, Mgr. Radim Lisenko, Mgr. Pavlína Solařová
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Iva Benediktová, Mgr. Romana Poláková, Mgr.
Pavel Vicari
Za zákonné zástupce: Soňa Černochová, Eva Halířová, Kateřina Lodlová
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2 Personální zabezpečení školy
2.1 Přehled o zaměstnancích školy
od 1.9.2011 do 31.8.2012
Počet fyzických pracovníků* (ostatní + Počet přepočtených pedagogických
pedagog. prac.)
pracovníků*
2011/2012
2011/2012
39,212 (12,000 + 27,212)
25,540
2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012
Stav k 31.8.2012
Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
PO
SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné bez
+ DPS * DPS *
MŠ
3
1
0
0
0
0
0
0
ZŠ
0
0
0
0
1
20
0
1
ŠD
3
0
0
0
0
0
0
0
* DPS = doplňkové pedagogické studium
2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012
Počet
pedagogických
pracovníků

Pr Průměrná délka pedagogické
Prům
praxe

Průměrný věk

Přepočtený stav dle 2.1

25,540

7,36

39,42

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle
2.1.
- v důchodovém věku
2.4

0.27

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprob. hodin
2.5

----------------

401
27

%
100
6,74

V kterých předmětech
---------------------------Aj.Prv, Pč, Fg, ČaP, Vv, Prv,
Ze, Ma,

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

24
14
KCVJŠ, NIDV
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3 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u
zápisu
34

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
4
4

Očekávaný
počet dětí
30

Očekávaný počet tříd
2

3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky
Počet Z toho přijatých na
celkem Gymnázia SŠ
s SOU
4 letá
maturitou
38
1
34
1

Jiné

U
2

0

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
---------------- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.
Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia

1
1

---------------12
6

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2009/2010
Počet kurzů
Počet absolventů
0

0

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
278

179

Prospělo Neprospělo Opravné
zkoušky

97

2

8

6

Hodnoceno
slovně

2
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4.2 Chování žáků
Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1.pololetí

- z toho 2.stupeň
- z toho 3.stupeň
4.3

2.pololetí
0
2

2
2

Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

37 690
404

4.4 Přehled volitelných a nepovinných předmětů
Nepovinné předměty: 0, volitelné předměty: finanční gramotnost, práce na PC,
sportovní hry, etická výchova, francouzský jazyk
5 Prevence rizikového chování
Škola vychází z vnitřní směrnice k primární prevenci rizikového chování
žáků. Ta vymezuje terminologii a začlenění prevence do ŠVP ZV. Definuje
minimální preventivní program, doporučuje všem pedagogům vhodné
postupy při možném výskytu vybraných rizikových forem chování žáků.
Primární prevence rizikového chování se na škole zaměřuje zejména na:
předcházení rizikových jevů jako je záškoláctví, šikana, užívání návykových
látek, dále rozpoznání a včasné zjištění domácího násilí, týrání a zneužívání
dětí, ohrožení mravní výchovy dětí, poruchy příjmu potravy.
Systém organizace:
ředitelka školy – vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového
chování
školní metodik prevence a výchovný poradce - zajišťují odbornou činnost
třídní učitelé - sledují prvních signály
pedagogičtí pracovníci i ostatní pracovníci školy - provádí primární
monitoring
Škola má též vypracovaný Minimální preventivní program,na jehož tvorbě a
realizaci se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Ve školním roce 2010/2011 proběhly např. tyto akce:
- přednášky s příslušníky Městské policie Plzeň (Setkání s cizí osobou,
Kyberšikana, Ilegální drogy)
- přednáška ve spolupráci s o.p.s. Národní iniciativa pro život (Program
prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí)
- beseda se zástupci o.s.TOTEM (existence a možné zapojení do
volnočasového sociálně preventivního programu Kompas, program
Pět P)
- filmové představení pořádané o.p.s. Člověk v tísni (problematika viru HIV
a onemocnění AIDS)
- přednášky (antisemitismus, holocaust a rasismus)
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-

anonymní elektronický výzkum o.p.s. Cepros sledující chování a
zkušenosti žáků a pedagogů ve škole zaměřen hlavně na agresivit

Oblast Ekologie
Škola byla i ve školním roce 2010/2011 zapojena do školního recyklačního
projektu RECYKLOHRANÍ. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění
odpadů u mladé generace a zajistit recyklaci drobných vysloužilých
elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. Škola je vybavena sběrnými
nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení. S tímto projektem se
pojí i některé akce jako je např. podzimní sběr kaštanů a žaludů pro ZOO
Plzeň, Den otevřených dveří na BŠ – představení projektu RECYKLOHRANÍ
a aktivity pro návštěvníky, soutěže Sešlápni a spočítej, Vánoční koledy
trochu jinak, instalace výstavy (Envic) Odpady – víme co s nimi?, úklid okolí
školy a břehu řeky v rámci projektového dne, výroba obleků z odpadového
materiálu a módní přehlídka na Dni Meliny Mercouri, projektový den
Mezinárodní rok lesa, účast ve výtvarné soutěži VODA, návštěva Ekofarmy,
celoškolní projekt Den Země atd.
6

Nadstandardní aktivity

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou
1. Projekty, projektové dny (např.)
Podzim
Prvňáček

Země známá a neznámá
Jak se dříve obchodovalo – finanční
gramotnost
Vše o penězích - finanční gramotnost
Nakupování - finanční gramotnost
Kontinenty - informatika
SPICE
Pasování čtenářů
Den vody
Velikonoce
Vánoce
Máme rádi zvířata
Podnikáme – fiktivní firma

Knížka pro prvňáčka
Celoškolní projekt RECYKLOHRANÍ
Den Země
Mezinárodní rok lesa
Zdravé zuby
My favorite animal
Geografy of Canada
CLIL v 1. ročníku
Partner of my dream
E Twinning

2. Zájmové kroužky organizované školou
Základy práce na PC
Šikulky
Angličtina pro začátečníky
Pohybové hry-aerobic
Bruslení
Aj - konverzace
Doučování Čj
Angličtina pro nejmenší
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3. Soutěže organizované školou (např.)
Recitační soutěž
Čtenářská soutěž
Hra na hudební nástroj
Olympiáda v Aj, Čj, Che, Ze, Dě
Konverzační soutěž v Aj
Čtenářská soutěž v Aj
4. Péče o žáky se spec.vzdělávacími potřebami a žáky nadané
Konzultační dny
Fyzikální olympiáda
Individuální pohovory
Olympiáda v Aj, Čj, Che, Ze, Dě
Doučování
Chemická olympiáda
5. Pracovní dílny (např.)
Vánoční dekorace
Výroba svícnů
Dílna s nakladatelstvím ANAGRAM

Adventní věnce
Velikonoční dílna
Škola nanečisto

6. Ostatní akce
Škola v přírodě
Den otevřených dveří
Exkurze do státní vědecké knihovny
Exkurze do knihovny Britské rady
Kurz pro předškoláky-Škola nanečisto
Exkurze Moderní mechanizace
Návštěva australské restaurace

Školní akademie
Školní výlety
Klub mladých čtenářů
Václavská brusle
Mikulášská nadílka
Vánoční disco
Podzimní sběr kaštanů a žaludů ZOO
Plzeň
Sběr drobného elektroodpadu a baterií Instalace výstavy Odpady- víme, co
s nimi?
Módní přehlídka oděvů z odpadového Návštěva Ekofarmy
materiálu
Účast na pietním aktu uctění památky Beseda Do kosmu s krtkem
popravených důstojníků
Přednáška o Indii
Lyžařský výcvikový kurz
Turistický kurz
Účast na Dni Meliny Mercouri
Václavská brusle
Sportovní den
Pirátský den
Dárky pro účastníky LEKOV CUP
2011
6.2 Mimoškolní aktivity organizované jinými organizacemi
1. Výtvarné soutěže
Máme rádi zvířata
Den Země - voda
Vánoční pohlednice

Anežka česká a její doba
S krtkem do vesmíru
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2. Sportovní soutěže (např.)
Nestle Cup
Sportovní olympiáda slovanských škol
Přespolní běh
Atletický pohár rozhlasu

Mc Donald ´s Cup
Desetiboj
Stolní tenis
Sportovní den

3. Jiné soutěže
Matematická korespondenční soutěž
Sešlápni a spočítej - recyklohraní
Dopravní soutěž
Klokánek, Klokan
Matematická olympiáda
Ajaxův zápisník
Věda a technika nás baví
Nejvysmátější třída
4. Akce (např.)
Divadelní představení Alfa
Hudebně naučné pořady
Přednášky Městské policie
Dopravní výchova-měsíční cyklus
Návštěva anglické knihovny v Plzni
Den Meliny Mercouri

Pythagoriáda
Astronomická soutěž
Fyzikální olympiáda
Konverzační soutěž v Aj
Recyklohraní
Vánoční koledy trochu jinak
Pokusy s fyzikou na SOUE

Filmová představení
Přednáška PČR
Přednáška-neplánované těhotenství
Smetanova Plzeň
Návštěva skládky Černošín-ekologie
Slavnostní odhalení pamětní desky E.
Benešovi
Malý záchranář

6.3 Účast v soutěžích
Soutěž

Název soutěže

mezinárodní e-Tvinning
(Easter Cards)
Mistrovství
republikové republiky v LH
okresní
Astronomická
soutěž
Přespolní běh
krajské
Přespolní běh

Počet
zúčastněných
žáků
20

15

Umístění
1.místo 2.místo
Čestné
uznání
x

1
10

x

7

------------

12

3.místo

----------- --------------------- ---------------------

x

x

-----------
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6.4 Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových programech
SPICE – Benešova ZŠ a MŠ je jednou z pěti základních škol v ČR zapojených
do mezinárodního projektu SPICE.
Mezinárodní projekt e-Tvinning (Easter Cards)
Pilotní škola VUREES
EU Peníze školám
Výchovné poradenství
Příloha č. 1
Výroční zpráva o činnosti MŠ
Příloha č. 2
7
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI.
8 Výkon státní správy
8.1 Rozhodnutí ředitele školy (dle § 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.)
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky
4
0
Přijetí k základnímu vzdělávání
30
0
Přijetí k předškolnímu vzdělávání
18
0
Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
3
1
Přijetí žáka do jiných ročníků ZŠ
37
0
8.2. Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho důvodných
- z toho částečně důvodných
- z toho nedůvodných
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
0
0

9 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Pedagogové školy se vzdělávají formou odborných seminářů KCVJŠ, NIDV
formou samostudia i formou vzdělávání pracovníků z vlastních zdrojů – využití
vlastního odborného potenciálu.
10

Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole nepracuje odborová organizace.
Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:
PPP, Policie ČR, Městská policie, SVP Plzeň, odb.soc.péče, různé kulturní a
vzdělávací instituce, Školská rada, Okresní soud Plzeň, HC 1929 Plzeň, ÚMO
3, ZŠ Kozolupy, Cizinecká policie
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2010
Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený
průměrný
měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009
( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogů
Ostatní
25,623/25,751
11,995/12,392
24 186,-

14 476,-

2
Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2009)
Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

CELKEM

dotace na přímé výdaje ze státního
rozpočtu
12 914
--------dotace na přímé výdaje z rozpočtu
zřizovatele
----------------dotace na provozní výdaje
5 931
--------příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
--------136
poplatky od rodičů – školné
252
--------příjmy z doplňkové činnosti
--------570
ostatní příjmy
3 041
--------b) Výdaje (kalendářní rok 2009)
Hlavní
Hlavní
Doplňková
činnost
- činnost – činnost
dotace ze ostatní
státních
zdroje
prostředků
Investiční
------------------------Neinvestiční
12 914
6 754
320
z toho:
------- přímé náklady
na platy pracovníků
9 336
162
128
ostatní osobní náklady
73
--------44
zákonné odvody + FKSP
3 271
57
45
náklady na DVPP
4
----------------náklady na učební pomůcky
57
----------------přímé ONIV(cestovné, úraz.poj,OOPP)
46
1
1
ostatní náklady
127
----------------- provozní náklady
energie
--------1 271
102
opravy a údržba nemovitého
majetku
--------1 733
---------
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12 914
--------5 931
136
252
570
3 041
CELKEM

--------19 988
--9 626
117
3 373
4
57
46
127
1 373
1 733
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nájemné
odpisy majetku

---------

3 530

---------

3 530

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2009)
Limit
Skutečnost Rozdíl
Přepočtený počet zaměstnanců
36,96
36,96
0
Mzdové prostředky na platy
9 336 506 9 336 506
0
Mzdové prostředky – OPPP
73
73
0
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“
3 504 494 3 504 494
0
d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem
vynaložených
Kč), v rámci jakého programu
Vzdělávání
Počet pedagogických
Kč
pracovníků
Vedoucích pracovníků
3
2 700
V oblasti cizích jazyků
2
2 300
V oblasti SIPVZ
7
7 880
K prohloubení odbornosti
0
0
Odborná literatura pro učitele
5
1 120
CELKEM
12 + 5
12 880 + 1 120

Podpis ředitele školy

Datum: 11.10.2012

Razítko organizace

Datum: ……………………

Podpis zástupce Školské rady
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Zpráva výchovného poradce
za školní rok 2010 / 2011
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Výroční zpráva o činnosti mateřské
školy
za školní rok 2011 / 2012
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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy
za školní rok 2011-12
1. Informace o škole

Mateřská škola je součástí Benešovy základní školy. Budova mateřské školy stojí
samostatně, vedle budovy základní školy. Obě budovy byly rekonstruovány a předány
do užívání od září 1998. Škola je nedaleko centra města v živé administrativní a
průmyslové části Plzně.
Mateřská škola byla na základě rozhodnutí Magistrátu města Plzně zřízen jako
jednotřídní. Od září roku 2009 byla rozšířena na dvoutřídní mateřskou školu. Spojením
mateřské a základní školy má mateřská škola možnost využívání tělocvičny a
venkovního hřiště spolu s veškerým sociálním a technickým zázemím velké školy
včetně stravování.
Budova mateřské školy je jednopatrová se dvěma samostatnými vchody. V přízemí je
situována jedna třída s kapacitou 26 dětí, v 1. patře druhá třída mateřské školy se
sníženou kapacitou do 18 dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let. Provoz
mateřské školy je celodenní od 6.30 do 16.00 hodin. Vedle budovy na jižní straně se
rozkládá zahrada.
Děti v mateřské škole jsou stále spolu, mají k dispozici rozlehlou třídu i hernu. Samotné
prostředí školy vytváří předpoklady pro důvěrnou a přátelskou atmosféru ve které se
děti cítí spokojeně. Starší děti pomáhají mladším v adaptaci na nové prostředí a
nejmladší děti v nich tak mohou vidět staršího sourozence.
Nejdůležitějším obdobím ve výchově člověka je první sedmiletí, které je pod přímým a
rozhodujícím vlivem otce a matky. Učitelé malých dětí mají tu čest být na samém
počátku skvělého celoživotního procesu kultivace lidského ducha. Na cestě za
poznáním se tak stáváme jeho společníky i ochránci.
Proto jsme pro naší mateřskou školu zvolily název, který vystihuje tyto aspekty :
- spojení se základní školou
- pokračování rodinné výchovy
- smíšené třídy (podle podmínek)
Název naší mateřské školy: Mateřská škola rodinného typu
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Kapacita školy

Počet dětí

Počet tříd

44

44

2

Průměrný počet Průměrná
dětí ve třídě
docházka
šk.roce v %
12,9
71,6%
17,7
68%

ve

Složení dětí

Do 3 let

3 leté

4 leté

5 leté

starší

0

2

13

12

17

Integrované Rómské děti
děti
1
0

Školní jídelna je součástí Benešovy ZŠ.

Učitelky v mateřské škole pracovaly podle ŠVP , který byl dále rozpracován v třídních
vzdělávacích plánech. Pracovaly podle denní přípravy a přihlížely k individuálním
potřebám dětí a podmínkám školy.
2. Informace o průběhu školního roku, výsledcích vzdělávání, plán na příští rok
 10dětí nastoupilo do ZŠ
 6dětí má odklad školní docházky
 počet zapsaných dětí na školní rok 2012-13 je 44 dětí
 ze strany rodičů byl zájem o výuku anglického jazyka, otevřel se zájmový
kroužek jazykové hrátky, estetický kroužek , plavecký kurz – 2.pol.,


Byl zpracován individuální plán na 6 dětí s OŠD, jedno dítě integrované,
jedno dítě 2x výjimečné.

Nadstandardní aktivity:

Estetický kroužek
Předplavecký kurz

AKCE: Akce, které jsme pro děti a rodiče během školního roku připravili:
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Třída Sluníčka:
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21.9. – Návštěva knihovny města Plzně s krátkým programem + zapůjčení knihy
26.9. – 30.9. – týden „Za pečenou bramborou“ – zakončený pečením brambor v ohni
na zahradě MŠ
10.10. – Návštěva předškoláků v ZŠ – 1.B
17.10. – Návštěva předškoláků v ZŠ – 1.A
19.10. – Preventivní vyšetření zraku
25.10. – Haloweenský den – „Strašidýlka a Strašpytlíci“ + odpoledne s rodiči –
vydlabávání dýní
4.11. – Focení – Vánoční foto
9.11. – „Čertovská pohádka“ – divadlo „Peklo“
11.11. – „Za bílou podkovou“ – hledání podkovy sv. Martina
- Návštěva arbotrea „Sofronka“
15.11. – „Barevný den v MŠ“ – žlutý
21.11. – Besídka
5.12. – Mikulášská nadílka v MŠ
8.12. – Den otevřených dveří – „Lucie noci upije“
14.12. – Besídka – vánoční posezení s rodiči
19.12. – Výroba vánočních svícnů s prvňáčky – v ZŠ
21.12. – Vánoční nadílka v MŠ
6.1. – „Tři králové“ – dopolední program
10.1. – Aktiv pro rodiče předškoláků
13.1. – Ranní svačinka v jídelně ZŠ
16.1. – Beseda s myslivkyní – MŠ
20.1. – divadelní představení „O princezně Rozmařilce“ - MŠ
Akce ve druhém pololetí šk.roku 2011/2012
zjišťování hudebního talentu dětí – pí.uč. ze ZUŠ
„Liška a vlk“ – divadelní představení
beseda o exotickém nástroji – „didgeridoo“
barevný den „Bílý“
karneval
„Perníková chaloupka“ – divadelní představení divadlo Alfa (+prohlídka zákulisí)
setí semínek na školní zahradu, sázení sazenic
zápis do MŠ
„Medvídkova nemocnice“ – beseda s mediky
Velikonoční dílna
„Výchovný koncert“ – ZUŠ
„Den Země“
barevný den „Zelený“
pečení lineckého cukroví – pro maminky na besídku ke Dni matek
besídka ke Dni matek
Výlet do lesoparku Homolka
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„Školní akademie“ (rozloučení s předškoláky)
„Housličkový koncert“
Fotografování
Oslava MDD
Výlet do „Meditační zahrady“
Výlet na „Kolomaznou pec“
„Pyžamová párty“
aktiv pro rodiče dětí, které byly do MŠ nově přijaty
barevný den– „Červený“
loučíme se s předškoláky a malujeme kamarádovi obrázek do jeho památníčku.

Akce Hvězdičky:
-

S dětmi jsme navštívili ZOO, kde pro ně byl připraven výukový program
„Zvířátka z pohádek“
Navštívili jsme Městskou knihovnu, na vyhotovenou průkazku jsme si půjčili
několik knih, ze kterých jsme dětem četly před odpočinkem
Společně s dětmi ze třídy Sluníčka jsme si na školní zahradě upekli brambory
Navštívili jsme lesopark Homolka, kde jsme plnili úkoly na přírodní stezce
s veverkou Homoličkou
V Polanově síni jsme byli na představení „Zlobivá pohádka“
S dětmi a rodiči jsme dlabali dýně na Hallowena
Velkou dýni jsme si vydlabali s dětmi ve třídě
Ještě jednou jsme navštívili lesopark Homolka – procvičovali jsme si obratnost
na cvičebních prvcích a přírodních překážkách
V Pekle jsme viděli představení „Čertovská pohádka“
Do Arboreta Sofronka jsme se jeli podívat na naše stromečky, které jsme
vypěstovali ze semínek a v loňském roce jsme je tam vysadili
S dětmi jsme navštívili Náměstí republiky, kde probíhaly vánoční trhy, prohlédly
jsme si vánoční výzdobu a stromek
Připravili jsme pro děti mikulášskou nadílku – přišel Mikuláš, anděl i čert
S dětmi jsme se zúčastnili vystoupení „Nebe, peklo hraj“ v KD Šeříkově ulici
S prvňáčky v ZŠ jsme společně upekli perníčky
Pro rodiče jsme připravili vánoční dárky – svícen a směs vánočních vůní
Pro rodiče a prarodiče jsme také připravili vánoční besídku, na které jsme si
zazpívali koledy a vyrobili vánoční vrkoč
U stromečku jsme se potěšili z dárků při vánoční nadílce
V lednu navštívila školku paní myslivkyně z ČMMS, která si s námi povídala o
zvířatech
Do školky přijelo divadlo a zahrálo dětem pohádku O princezně Rozmařilce
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8.2.2012Ukázka didgeridoo
10.2.2012 Bílý den
13.2.2012Hudební pořad „Masopust“
16.2.2012Karneval v MŠ
8.3.2012Divadelní představení „O pejskovi a kočičce“
9.3.2012Divadlo Alfa „O perníkové chaloupce“ s prohlídkou zákulisí
16.3.2012
Medvídkova nemocnice
28.3.2012
Výlet na Homolku
3.4.2012
Velikonoční dílna s rodiči
17.4.2012
Výchovný koncert ZUŠ
18.4.2012
Návštěva Muzea loutek
24.4.2012
Den země
25.4.2012
Zelený den
9.5.2012
Návštěva muzea strašidel
9.5.2012
Besídka pro maminky
24.5.2012
Školní akademie
28.5.2012
návštěva ZOO „Cesta do Afriky“
1.6.2012
MDD
6.6.2012
Návštěva Meditační zahrady
15.6.2012
Pořad Cesta do Indie Polanova síň
Návštěva cukrárny – zmrzlinka
 18.6.2012
Výlet na Kolomaznou pec
 20.6.2012
Pyžamová párty
 29.6.2012
Červený den – zakončení školního roku
Přihlášené děti se celé pololetí zúčastňovaly kurzu předplavecké výchovy v bazénu SK
Radbuza, kurzu AJ, a hudebně pohybových her.
Do MŠ docházela pravidelně také logopedka - probíhala náprava řeči u dětí, které
špatně mluví.

Všechny naplánované akce byly splněny. Preventivní program byl zaměřen na mravní
vlastnosti dětí (ohleduplnost, pochopení, vzájemnou pomoc, aj.).

Údaje o pracovnicích školy:
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Pedagogičtí pracovní
Miroslava Kotálová
Lucie Dlouhá
Neubauerová Ivana
Bláhová Petra

středoškolské s maturitou
středoškolské s maturitou, pí učitelka si dodělává vzdělání
středoškolské s maturitou, praxe v MŠ 32 let uč. MŠ
středoškolské s maturitou praxe v MŠ 18 let, uč. MŠ

Provozní zaměstnanci
Hlaváčková Romana, školnice, vzdělání SOU, obor prodavačka

Hodnocení loňského roku
Téma lońského školního roku mělo název „Klubíčko pohádek“ a bylo to třetí téma
Školního vzdělávacího programu „Koulej se sluníčko, kutálej“.
Obsahem tohoto tématu bylo seznamování s pohádkami
Na začátku školního roku jsme seznámili rodiče se Školním vzdělávacím programem i
s Třídním vzdělávacím programem. Během roku byly k nahlédnutí rodičům ve třídě.
Seznámili jsme je také s plánem připravovaných akcí tříd i MŠ. Akce byly během roku
upřesňovány.
Rodiče měli možnost během celého roku sledovat dění ve třídě při předávání dětí, na
své děti se mohli příležitostně informovat u obou učitelek. Informace o připravovaných
akcích mohli sledovat na nástěnkách. Snažili jsme se navázat s rodiči dobrou
spolupráci.
Třídní vzdělávací plán obsahoval pět integrovaných bloků, které byly dál rozpracovány
do tematických bloků
děti se naučily žít v kolektivu, ovládat i vyjadřovat své emoce, přání, učily se řešit
první konflikty a spory
fotografie dětí za celý rok jsou na DVD
prezentace školy: fotografie v Plzeňském deníku z akce rozloučení s předškoláky
hlavní cíle letošního roku se podařilo splnit
velmi dobrá spolupráce s vedením základní školy, s paní Kulíškovou – tajemnicí školy
dobrá spolupráce s účetní pí Trojanovou (školné)
-

rodiči dobře hodnoceny akce školy i fotografie z průběhu roku na DVD
 hodně využité spojení přes PC se školou
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prostory MŠ zdobý práce dětí
probíhala náprava řeči u dětí pod vedením klinického logopeda
proběhlo vyšetření školní zralosti u předškolních dětí pře zápisy do ZŠ

dobrá spolupráce s rodiči na projektu Babička Růženka, nošení bylinek, výstava
pohádkových postaviček, které byly výzdobou naší mateřské školy
Náměty pro příští rok:
na školní zahradě – nové pískoviště, zastřešení pískoviště
Nová podlaha- linoleum v 1 patře ve třídě, nový nábytek do šatny v přízemí,
metodické pomůcky,hračky







Závěry pro další školní rok:
stálá kontrola placení školného i stravného
pokračovat ve výzdobě školky
stálé působení na děti (bezpečnost, odpovědnost)
pokračovat ve sbližování MŠ se ZŠ, ŠD
pokračovat v komunikaci s rodiči

Vypracovala 4.10. 2012 Bláhová Petra
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