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Profilace školy

1.1 Základní údaje o škole
1.1.1 Název školy:
Základní škola: Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35,
příspěvková organizace
1.1.2 Sídlo školy:
Ulice, č. p., č. o.: Doudlevecká č. p. 35, č. o. 1692
PSČ, město:
301 00 Plzeň
1.1.3 IČ: 708 79 761
IZO : ZŠ 102 228 131, MŠ 107 54 34 94, ŠD 115 400 150
REDIZO 600069532
Právní forma:
Příspěvková organizace
1.1.4 Zřizovatel:
Označení zřizovatele: město Plzeň
funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně prostřednictvím Magistrátu města
Plzně a v souladu s organizačním řádem MMP
Adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Vedoucí odboru školství: Ing. Eva Prokopová
Kontakty: 378 033 100
1.1.5 Vedení školy:
Jméno ředitele školy: Mgr. Ivana Čapíková
1.1.6 Kontakty:
č. tel.: 378 028 564 ústředna (spojovatelka), 378 028 560 přímá linka na ředitelku školy,
mobil +420 607502495
1.1.7 Faxové spojení:
fax:
378 028 567
1.1.8 E – mailová adresa:
e-mail : skola@benesovazs.plzen-edu.cz
1.1.9 Webové stránky školy:
www: benesovaskola.cz
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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.

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35,
příspěvková organizace
Základní škola
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň je úplnou školou s kmenovými třídami,
odděleními školní družiny a školní jídelnou. Od 1. ledna 2001 je součástí Benešovy základní
školy i Rodinná mateřská škola, pracuje podle vlastního samostatného Školního vzdělávacího
programu MŠ s názvem „Svět kolem mě“.
Od 3. ročníku je zřizována třída se zaměřením na lední hokej.
Soubor budov Benešovy školy na Doudlevecké třídě v Plzni patří k nejvýznamnějším
památkám architektury 20. let 20. století ve městě. Byl postaven pro III. obecnou školu jako
druhá novostavba školní budovy v Plzni od vzniku Československé republiky.
Projekt stavby vypracoval v roce 1923 architekt a stavitel F. Doubek podle návrhu Ing. arch.
H. Zápala z Plzně.

Škola byla otevřena v r. 1925 za přítomnosti pozdějšího prezidenta dr. E. Beneše, po němž
získala čestný název.
Třípodlažní školní budova byla vybudována na půdorysu písmene L. Hlavní prostory školy
byly umístěny v nárožní části objektu. Učebny se nacházely v obou křídlech. Mezi hlavní
školní budovou a sousední dvoupodlažní mateřskou školou byl vytvořen parkový prostor, za
školní budovou zahrada a hřiště.
Provoz školy značně ovlivnilo nekvalitní provedení železobetonových konstrukcí, v důsledku
čehož bylo v 60. a 90. letech uvažováno o její demolici. V obou případech však byla budova
zachována a rekonstruována. Stav budovy byl téměř na čtvrtstoletí stabilizován, další
prováděné stavební úpravy však poškozovaly architektonické hodnoty stavby.
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Rekonstrukcí budov získala Benešova škola nové moderní prostory, přičemž byly zachovány
základní architektonické hodnoty obou historických staveb. Rozhodnutím Ministerstva
kultury ze dne 31.3.2011 je areál Benešovy školy se zahradou pro své nesporné památkové
hodnoty prohlášen kulturní památkou.
Vnitřní dispozice školy odpovídají potřebám moderní školy. V budově jsou kromě
kmenových tříd odborné učebny a pracoviště pro každý učební předmět, dvě počítačové
učebny. Digitální technologie je zavedena také v kabinetech a všech třídách. Škola disponuje
hřištěm s umělým povrchem a zahradou mateřské školy, její součástí je dobře fungující školní
družina v budově základní školy a mateřská škola v samostatné budově.
Mateřská škola
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.
Mateřská škola byla na základě rozhodnutí Magistrátu města Plzně zřízena 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 zpravidla 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.
Pro naši mateřskou školu jsme zvolili název, který vystihuje tyto aspekty:
- spojení se základní školou
- pokračování rodinné výchovy
- smíšené třídy (podle podmínek)

„Mateřská škola rodinného typu“.
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Úplnost a velikost školy
Součástí školy je kromě základní školy a školní jídelny v hlavní budově rovněž dvoutřídní
mateřská škola rodinného typu v přilehlé samostatné budově a školní družina se třemi
odděleními v hlavní budově školy.
Blízkost zimního stadionu a odpovídající kapacita školní budovy umožnila v roce 1973
založení sportovních hokejových tříd. V současné době vedle sebe oficiálně existují chlapecké
třídy se sportovním zaměřením tzv. přípravné třídy (3. – 5. ročník), „základna“ na ZŠ (1. – 2.
ročník), sportovní třídy (6. – 9. ročník) a smíšené koedukované třídy pro chlapce a dívky bez
specializovaného sportovního zaměření v 1. – 9. ročníku, které uspokojují zájem populace
nejen v regionu školy.
Spádová oblast školy je ohraničena ulicí U trati, Klatovskou třídou, čtvrtí Doudlevce a řekou
Radbuzou.
Škola je dostupná trolejbusovou linkou č. 13 (spojení střed města, Lobzy, Slovany, Černice).

1.3

Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol)

Umístění
Hlavní budova, ředitelství
Místa poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb

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

Počet tříd

Počet žáků

15

327

3

90

2

44
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1.4

Obory vzdělávání

Název
ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Č.j.
č.j. 724/2013

Rozšířená výuka předmětů
Tělesná výchova
Tělesná výchova - ŠVP

1.5

V ročníku
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A,
3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
(celkem 10 tříd)

Č.j.
29738/96-22-50
č.j. 724/2013

6. A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A
(celkem 5 tříd)
V ročníku
----------------------7.B
(celkem 1 třída)

Součásti školy

Název součásti

Počet žáků

MŠ
ZŠ

2013/2014
44
327

Počet tříd,
oddělení, skupin
2013/2014
2
15

90

3

ŠD (samostatná)

Počet přepočtených
pedagogických pracovníků/ženy
2013/2014
3,81 / 3,81
1.st. 11 / 10
2.st. 9,1 /5,5
2,80 / 2,80

Komentář:
kapacita MŠ – 44 dětí, kapacita ZŠ – 500 žáků, kapacita ŠD – 90 žáků

Celková kapacita Počet dětských
jídelny
strávníků
500 jídel
257,90

Počet dospělých
strávníků *
35,00

Celkový počet
zaměstnanců
6

Přepočtený počet
zaměstnanců
5,00

(41,80 MŠ)

Celkový počet strávníků: 405,90
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.
Demografické podmínky
Osídlení v poměrně rozsáhlém regionu a obecný demografický pokles byl zaznamenán i na
Benešově škole především ve smíšených třídách. Byl však trochu zmírněn vyšším počtem
žáků z jiných oblastí města. Situace se začíná pomalu stabilizovat, ve školním roce 2013/2014
byl zaznamenán vyšší počet žáků, kteří v průběhu školního roku přecházeli na naši školu.
Specifická je situace ve sportovních třídách. V uplynulých letech se projevil pokles zájmu dětí
o sportovní aktivity, způsobený konkurencí řady nových sportovních odvětví, finanční
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náročností hokeje a využíváním nabídky individuálního studijního programu na kmenových
školách. V klubové hokejové přípravce se stavy malých hokejových adeptů znovu zvyšují, ve
školním roce 2013/2013 byl zaznamenán příliv vyššího počtu žáků – hokejistů již do 1. třídy.
Podle údajů z matriky počty dětí začínají narůstat, v dalších letech očekáváme otevření více
než dvou prvních tříd. Měl by se také zvýšit průměrný počet dětí ve třídách.
Konkurenční prostředí školy
Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období
posledních čtyř let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy,
nás vedly následující okolnosti:
 škola se dostává do velmi úzké vazby škola- zřizovatel
 snižuje se počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a
nutnost prosadit se mezi nimi – získat žáky, avšak ne za každou cenu
 postupně se mění přístup rodičů ke škole – již jim není jedno, jakou školu jejich dítě
navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky, škola se stává
službou pro rodiče
 objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří
objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek, kteří si váží toho, že
mohou pracovat, váží si fungujícího tvůrčího týmu
Orientujeme se na přání a potřeby našich zákazníků – rodičů a jejich žáků. Umíme vytvořit
pohodové, rodinné prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce (rodiče, instituce i veřejnost,
která doposud školu navštívila hodnotí školu jako rodinné, pohodové prostředí s příjemným a
ochotným personálem).
Absolventi školy (žáci odcházející z 5. a 9. ročníku) byli školním roce 2013/2014 opět na
středních školách úspěšní.
Stále se k nám vracejí bývalí žáci, někteří se aktivně zapojují do akcí školy, jako např. Školní
akademie, Den otevřených dveří, Sportovní den, atd.
1.8 Speciální třídy
Typ
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

Počet tříd
0
0
1

Počet zařazených žáků
Poznámka
0
----------------------------0
Dle výkazu S 3-01
19
Předmět: Tv

Komentář:
sportovní třídy se zaměřením na lední hokej, partnerství s hokejovým klubem HC Plzeň 1929
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1.9 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj.poruchou učení
S vývojovou poruchou chování
S poruchou pozornosti a aktivity
Oslabené funkce sluchové a
zrakové
Celkem

Počet žáků
1
0
0
0
0
0
19
9
0
0
29

Komentář:
Zařazeni všichni individuálně integrovaní žáci (včetně žáků bez IVP)

1.10 Materiálně technické zajištění školy
Materiální zabezpečení
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.
Materiální, technické a prostorové zázemí školy je nadstandardní. Kromě kmenových učeben
disponuje škola i odbornými učebnami, počítačovými učebnami, školní dílnou, zahradou,
kterou mohou využívat žáci ZŠ i děti MŠ, tělocvičnou, posilovnou a hřištěm s umělým
povrchem. Za prioritu rozvoje ICT služeb ve škole považujeme modernizaci stávající
techniky a budování multimediálních učeben s interaktivními tabulemi tak, aby bylo
umožněno používat prezentační techniku pravidelně a ve všech předmětech, kde je o to zájem.
Webová prezentace školy
Pro vystavení webové prezentace využíváme stránek školy www.benesovaskola. cz
Cílový stav
1. Krátkodobé cíle
•

Zefektivnit výuku s využitím ICT – nový OS Windows 7

•

Zaškolení pedagogů v užívání interaktivní tabule ve výuce–jaro 2014 – splněno
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•

Směřovat školu k co nejširšímu využívání on-line informačních zdrojů a komunikace- průběžně

•

Další proškolení pedagogů v oblastech informační techniky – školení Microsoft
Word,Excell, Power Point ( březen 2014 )

•

Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči – Škola online : přístup.
údaje pro další rodiče

•

- splněno

- průběžně

Kontrolovat používání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními
ujednáními

- průběžně

•

Rozšířit možnosti přípravy žáků na vyučování s použitím výpočetní techniky

•

Zkvalitnit prezentaci školy na vlastních internetových stránkách – jsou častější příspěvky
pedagogů o probíhajících akcích

•

Nákup projektoru do PC učebny Heldova, Doudlevecká – z peněz EU

•

Pokračování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků –v rámci projektu EU-peníze
školám

•

Nákup SW pro NJ -Terasoft

•

Zakoupit software na tvoření DUM materiálů na nových interaktivních tabulích - splněno

•

Umožnit vzdělání ICT koordinátorovi - dle nabídky

•

Vzdělávání učitelů v oblasti ICT bude dále probíhat podle individuálních požadavků

- splněno

na znalosti ovládání výpočetní techniky s přihlédnutím na ovládání nové projekční
techniky (dataprojektory, interaktivní tabule).
Na škole je k dispozici více než 100 počítačů. Vyhovující vybavení moderními
audiovizuálními pomůckami je samozřejmostí, stejně jako vybavení pro tělesnou výchovu.
Také provozní technika je nadstandardní. Vytápění a větrání je řízeno digitálně, teplota
v podkroví školy je udržována chlazeným větráním, v budově školní družiny pak klimatizační
jednotkou. Ostraha majetku a bezpečnost je posílena interním kamerovým systémem,
hygienická úroveň sociálního zařízení odpovídá evropským trendům.
Samotná realizace nákupu učebnic a učebních pomůcek byla umožněna zejména z grantového
programu „Podpora technického vzdělávání“ a nákupu z peněz „EU Peníze školám“. Nemalé
finanční prostředky škola získala od „Nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů a
mimoškolních aktivit dětí a mládeže“.
Komentář:
Kmenových učeben je 15, některé jsou vybaveny stavitelným nábytkem.
Střednědobým plánem je nákup stavitelného nábytku do všech kmenových tříd. 3 učebny na II. stupni a
4 učebny na I. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, ve všech třídách jsou PC sestavy.
Žáci mají k dispozici relaxační místnost, které využívají o volných hodinách. Dohled po celou dobu
provozu zajišťuje pedagog.
Škola má školní dílnu, podporuje technické vzdělávání žáků.
Učebnice jsou průběžně obnovovány podle potřeb vyučujících, jejich aktuálního stavu i finančních
možností školy.
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V českém jazyce a v jazyce anglickém jsou žáci vyučováni podle ucelené řady učebnic. Vyučující
vytvářejí i vlastní studijní materiály v rámci projektu EU - Peníze školám.
Jednotlivé kabinety jsou dobře vybaveny didaktickými pomůckami, ty jsou průběžně
doplňovány a aktualizovány. Bylo rovněž započato se zlepšováním pracovních podmínek
zaměstnanců výměnou PC techniky.

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.
Školská rada má celkem 9 členů.
1.12 Občanské sdružení
Dne 5.10.2011 bylo na popud rodičů, pedagogů i příznivců naší školy založeno Občanské
sdružení rodičů a přátel Benešovy školy. V současné době čítá více než 40 členů.
Komentář:
Spolupráce s rodiči se uskutečňuje těmito formami: individuální pohovory dle potřeb a zájmu rodičů,
třídní schůzky – 3x ročně, konzultační hodiny – 1x měsíčně, zasedání školské rady – dle plánu činnosti,
jednání výboru OS – dle ročního plánu.
Neformální úroveň – při organizaci školní akademie, den otevřených dveří, sportovní akce, pracovní
dílny, atd.
Školská rada i Občanské sdružení rodičů a přátel Benešovy školy se výrazně podílely na
spolufinancování řady školních akcí – zahraniční zájezdy, lyžařský výcvikový kurz, mikulášská
nadílka, vánoční diskotéka, odměny výrazným osobnostem z řad žáků, sportovní akce, školní
akademie, odměny na soutěže, odměny žákům na konci školního roku, aj.

Personální zabezpečení školy
2.1 Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických Počet nekvalifikovaných
pracovníků
pedagogických
pracovníků
2013/2014
41/38,554 (13/11,750 + 28/26,804)

2013/2014
28/26,804

2013/2014
0/0

2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014
Součást
PO
MŠ
ZŠ
ŠD

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
SpŠ
SŠ
Konzervatoř VOŠ
VŠ- VŠ-PF
VŠ jiné VŠ jiné bez
jiné
Bc.
+ DPS * DPS *
3/2,810 0
0
1/1,000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
20/19,455 0
1/0,682
3/2,857 0
0
0
0
0
0
0
* DPS = doplňkové pedagogické studium
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2.3

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014

Počet pedagogických
pracovníků
Přepočtený stav dle 2.1
28,416

Průměrná délka pedagogické Prům
praxe

17,612

40,8

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

2.4

Průměrný věk

---------------0,455

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

28
63
KCVJŠ, NIDV

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Vedle nabídek KCVJŠ Plzeň a NIDV Plzeň využívají pedagogové nabídek odborných
seminářů, workshopů i kurzů organizovaných ze sociálních fondů EU, OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Důležitou součástí DVPP byla proškolení pověřených pedagogů zejména v problematice:
- environmentální výchovy
- finančí gramotnost
- čtenářské gramotnosti
- matematické gramotnosti
- správce počítačové sítě a metodika ICT
- samostudium odborné literatury

Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy

3.1 Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u
zápisu
49

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
11
7

Očekávaný
počet dětí
44

Očekávaný počet tříd
2

Komentář:
K zápisu do 1. třídy se v řádném termínu dostavilo 49 dětí, o odklad požádalo11 zákonných zástupců.
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3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
Z toho přijatých na
celkem Gymnázia
SOŠ
4 letá
27
7
1

SŠ s
maturitou
17

SŠ s výučním
listem
1

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

Jiné
1(OŠ)

0
0

---------------15
11

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2013/2014
Počet kurzů
Počet absolventů
0

0

Komentář:
Činnost kariérního poradce:
- účast na schůzce karierních poradců, výchovných poradců a zástupců některých škol III.
stupně vzdělávání na ÚP města Plzně (seznámení se změnami personálními a změnami
v systému přijímacího řízení)
- 1.setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci gymnázií, středních škol a učilišť, zveřejnění
publikace „ Čím budu „ a zjištění předběžného zájmu na školy s talentovými zkouškami
- návštěva ÚP města Plzně žáky 9. ročníků se svými třídními učiteli, cca 80 minutový program
s vyhodnocením možností výběru vhodných povolání
- 2. setkání zákonných zástupců vycházejících žáků se zástupci gymnázií, středních škol a učilišť
a jejich prezentace, seznámení s podmínkami přijímacího řízení včetně termínů Dní
otevřených dveří a předání publikačních materiálů osobní konzultace se žáky a zákonnými
zástupci
- kontrola plnění IVP formou konzultací s vyučujícími
- administrativní činnost spojená s přijímacím řízením

VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÁ ČINNOST

4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
316
202

Prospělo

108

Neprospělo

6

Opravné
zkoušky
5

Hodnoceno slovně

1
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4.2 Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2.stupeň
- z toho 3.stupeň

Počet žáků
1.pololetí
3
0

2.pololetí
3
0

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

37 369
51

5 Prevence rizikového chování

Začátkem září byly stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i žáky. Rovněž byl vypracován
roční plán práce ŠMP a vytvořen nový Minimální preventivní program. Na konci září a
počátkem se ŠMP seznámil ve spolupráci s výchovnými poradci s jednotlivými
individuálními plány konkrétních žáků. Rovněž byly zajištěny a překontrolovány kontaktní
údaje institucí a organizací, které se angažují v prevenci sociálně patologických jevů.
Pozornost byla věnována také integrovaným žákům – cizincům.
Důležitým bodem v polovině září bylo konání druhého adaptačního kurzu pro žáky nově
vzniklé šesté třídy, který se uskutečnil v autocampu La Rocca v Konstantinových Lázních.
Koncem září byla řešena v osmém ročníku údajná šikana vůči spolužákovi, která na základě
podrobného šetření byla vyhodnocena jako šikana skutečná. Oba agresoři byli potrestáni DŘŠ
po předcházející mimořádné pedagogické radě.
V listopadu byla kontaktována Městská policie Plzeň se žádostí o preventivní přednášku na
téma setkání s cizí osobou. Rovněž byla zpracována žádost na grantový program „Podpora
primární prevence sociálně patologických jevů“. V tomto grantovém programu naše škola
opět uspěla a již nyní se můžeme těšit na další adaptační kurz, který se uskuteční v září 2014.
V prosinci se uskutečnila ve spolupráci s MP Plzeň plánovaná přednáška na téma setkání
s cizí osobou pro žáky 2. až 5. tříd. Vždy po jedné vyučovací hodině.
V lednu se konala tatáž přednáška pro žáky 6. až 7. tříd a opět ve spolupráci s MP Plzeň.
S OSPODem ÚMO Plzeň 3 a Policií ČR byla vedena poradní diskuze ve věci vybírání
finančních příspěvků od náhodných občanů a firem na údajnou sbírku prováděnou naší
školou pro onkologicky nemocné pacienty a tělesně postižené děti, tuto aktivitu prováděla
naše bývalá žákyně.
V březnu se začala připravovat plánovaná přednáška ve spolupráci s MP Plzeň na téma šikana
a kyberšikana pro žáky osmé třídy (třída rozdělena na dvě poloviny – vždy po jedné
vyučovací hodině).
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V dubnu se následně tato přednáška uskutečnila. Rovněž začala příprava na přednášku o
alkoholismu.
V květnu se uskutečnila ve spolupráci s o.s. SANANIM naplánovaná přednáška na téma
alkoholismu pro žáky 7. a 8. tříd v délce jedné vyučovací hodiny.
Na samém konci května se měl konat ve spolupráci s MP Plzeň a ÚMO Plzeň 1 celodenní
branný den na téma: Preventivní, výchovná a sportovní akce pro děti, mládež (tělesná
zdatnost, obratnost dětí, koncentrace po zátěži, základy laické 1. pomoci, základy právního
vědomí). Tato akce po příchodu na místo byla následně bez náhrady zrušena z důvodu
přetrvávajících problémů s počasím.
Ne vše se ale dařilo podle plánu. Neuskutečnily se plánované přednášky na téma nebezpečí a
škodlivost kouření (z časových důvodů přednášející) a neplánovaná těhotenství a interrupce
(taktéž z časových důvodů). ŠMP však pravidelně ve všech třídách, kterých se konkrétní
problematika týká, sám přednášel a diskutoval se žáky a to průběžně během celého školního
roku. Žáci tak nebyli ochuzeni.
ŠMP rovněž spolupracoval s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který byl
kontaktován dvakrát. V prvním případě se jednalo o poradní diskuzi ve věci vybírání
finančních příspěvků od náhodných občanů a firem na údajnou sbírku prováděnou naší školou
pro onkologicky nemocné pacienty a tělesně postižené děti, tuto aktivitu prováděla naše
bývalá žákyně a v druhém případě se pak jednalo o nevhodné kázeňské projevy jednotlivce na
půdě školy. Spolupráce s OSPOD funguje skutečně velice dobře.
Po celý školní rok 2013/2014 probíhala pravidelná komunikace mezi třídními učiteli,
výchovnými poradci, kariérním poradcem, ostatními pedagogy, vedením školy a ŠMP.
Spolupráce všech zainteresovaných byla velmi dobrá.
ŠMP se zúčastnil i několika výchovných komisí na prvním stupni, na kterých se řešily
především vztahy a chování dětí ve třídách, problematické chování jednoho konkrétního žáka
a jeho drobné krádeže. Ve všech těchto případech pak byla následně provedena intervence
ŠMP. Často byly využívány konzultační hodiny, ve kterých s konkrétními žáky byl veden
dialog. Konzultační hodiny pak byly v uplynulém školním roce využívány i rodiči.

6 Nadstandardní aktivity

2013/2014
Výtvarné soutěže
Název akce
„Kdy voláme 150“
„Borský park slaví 100 let“
„Vánoční věncování“
„Okno do parku “
„Obloha nad Plzní“

Umístění
čestné uznání
1. místo
1., 2. místo
1. místo
1. místo, postup do finále

Dopravní soutěž cyklistů
Název akce
„Dopravní soutěž“

Umístění
6 . místo
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Sportovní soutěže
Název akce
Mc Donald´ Cup
(okrskové kolo)
Mc Donald´ Cup
(okresní kolo)
Mc Donald´ Cup
(krajské kolo)
COCA COLA Cup – kopaná
žáků (krajské)
Přespolní běh
(okresní)
Vybíjená
(okrskové)
Florbal
(okrskové)
Florbal
(okresní)
Minifotbal
(okresní přebor)
Basketbal
(okresní přebor)
Matematika, fyzika, zeměpis
Název akce
Fyzikální olympiáda –
Archimediáda (okresní kolo)
Matematická soutěž - Klokan
Klokánek
Cvrček
Astronomická olympiáda –
(krajské kolo)
Chemická olympiáda

Umístění
2. místo
2. místo
4. místo
2. místo
4. místo
2. místo
1., 2x 2. místo
2., 3. místo
3. místo
4. místo

Umístění
4. místo
účast
účast
účast
3. místo
účast

Jazykové soutěže
Název akce
Umístění
Konverzační soutěž v Aj – účast
(okresní kolo)
Sólová recitace – obvodní 3. místo
kolo - Čj
Srovnávací test v Čj
účast
(9. ročníky)
Projekty, projektové dny (např.)
„Recyklohraní“
„eTwinning – země Evropy“
„Slavnost slabikáře“
„Zdravé zuby“
„Celé Česko čte dětem“

„Knížka pro prvňáčka“
„Miniatlas plzeňské ZOO“
„Máme rádi fyziku“
„Dravci, sovy a člověk“
„Vánoční zpívání u stromečku“
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„Ovoce do škol“
„Recykluj hrou“
„Týden s Měďou“
„Den zvířat“
„Čertí škola“
„Vánoční den“
„Den země“
„Den zvířat“

Projektový den „My v Borském parku“
„ZOO Plzeň“
„EU - hrou“, Europ Direct Center
„3D Planetárium“
„Václavská brusle“
„Cvičení s overbaly“, relaxační chvilky ve
vyučování na 1. stupni ZŠ
„Krok za krokem přírodou“
„Finance kolem nás“

Zájmové kroužky organizované školou
Šikulky
Míčové a pohybové hry
Moderní tanec
Malí kutilové

Výtvarné činnosti
Florbal I
Florbal II
---------------------------

Soutěže organizované školou (např.)
Recitační, čtenářská, pěvecká soutěž
Recitační a pěvecká soutěž v Aj
Plzeň – soutěžní kvíz

Soutěž ve sběru baterií
Vlaštovkiáda
Čtenářská a konverzační soutěž v Aj

Péče o žáky se spec.vzdělávacími potřebami a žáky nadané
Konzultační dny pro žáky
Konzultační dny pro rodiče
Konzultační dny pro žáky se spec. Konverzační soutěž v Aj
vzdělávacími potřebami
Individuální pohovory s rodiči
Fyzikální olympiáda
Individuální doučování
Chemická olympiáda
Ostatní akce
Sportovní odpoledne pro žáky a rodiče
Bobřík informatiky
Turnaj ve vybíjené
Vánoční turnaj ve vybíjené
Tesco – Vyhraj si svoji školu
Plzeň 2015 – Řemeslo má zlaté dno
Ozdravný pobyt pro žáky 3. tříd
Kulturní program pro seniory – Dům sv.
Aloise
Beseda s Policií ČR – Setkání s cizí osobou
Besídka pro rodiče 1. tříd
Slavnost slabikáře
Beseda sr spisovatelkou Petrou Braunovou
Podpora
čtenářské
gramotnosti
–
nakladatelství ALBATROS
Podpora
čtenářské
gramotnosti
–
nakladatelství MLADÁ FRONTA
Dny vědy a techniky
Den s fyzikou – SOUE Plzeň

Školní akademie
Školní výlety
Vánoční diskotéka
Václavská brusle
Mikulášská nadílka
Škola nanečisto
Vánoční dekorace
Velikonoční jarmark
Vánoční díny pro veřejnost
Sportovní den
Návštěva ZOO
Výstava hub – integrovaná výuka
Výuka plavání
Exkurze „Klementinum“Praha
Exkurze „Národní knihovna“Praha
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Exkurze Dobřív
Jednodenní zájezd do Německa
Exkurze Liberec
Exkurze „J. Verne - Vynálezy“Praha
Exkurze „Stará Praha“
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd
Zahraniční zájezd do Londýna
Exkurze TV ZAK
Exkurze „Komixová Plzeň“
Návštěva muzea loutek
Velikonoční jarmark v Národ. Muzeu
Karneval
Výlet „Advent na zámku Hradiště“ v Pexetrio
Blovicích
Bramboriáda
Návštěva Knihovny města Plzeň
Odpoledne s Policií ČR
-------------------------------------------Kulturní akce (např.)
Divadýlko Kuba
Filmová představení
Divadlo Alfa
Polanova síň

Městské knihovna Plzeň
Návštěva skládky Černošín-ekologie
Slavnostní akt u pamětní desky E. Beneše
---------------------------------

Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových programech
Mezinárodní projekt e-Tvinning Label
EU Peníze školám
Projekty, granty, účast v soutěžích, úspěchy školy
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Téma projektů volí pedagogové
podle věkových skupin žáků, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti.
Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či celoškolní. S realizací školních projektů velmi
pomáhá Žákovská rada.
Škola je v současné době zapojena do projektů:
- „eTwinning“
- „Recyklohraní“
- „Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ“
- Program OPVK „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami“
- Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání“
- Projekt „Plzeň Evropské město kultury 2015“ (partner)
- Projekt „Ameba“ (partner)
- Projekt „Ovoce do škol“
- Projekt „Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka
v 1. – 3. třídách
Výchovné poradenství
Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Eva Vápeníková
Výchovný poradce pro 2. stupeň: Mgr. Pavel Vicari
Konzultační hodiny: pondělí 7,00 – 7,30
pondělí 7,30 – 7,50 (pro žáky s IVP) nebo kdykoliv po domluvě
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Na začátku školního roku 2013/2014 byly v souladu s plánem stanoveny konzultační hodiny.
Poté následovala aktualizace seznamu žáků s výukovými a výchovnými problémy. Tento
seznam byl pak v průběhu školního roku průběžně kontrolován a doplňován dle nových
odborných vyšetření (PPP, SPC, apod.) a nových IVP.
Se všemi třídními učiteli byly pečlivě konzultovány individuální vzdělávací plány
konkrétních žáků. Všechny IVP pak byly výchovným poradcem pečlivě prostudovány,
podepsány a poté byli s nimi podrobně seznámeni ostatní vyučující, kteří vždy jednotlivé
individuální vzdělávací plány rovněž podepsali. Výchovný poradce osobně zajistil i podepsání
všech individuálních vzdělávacích plánů svojí návštěvou v PPP v Plzni. Zde je zapotřebí
vyzdvihnout výbornou spolupráci mezi školou a pedagogicko – psychologickou poradnou
v Plzni.
Výchovný poradce se během školního roku účastnil všech pedagogických rad, na kterých
vždy informoval vedení školy i ostatní pedagogy o aktuálních změnách v počtech vyšetření či
IVP. Zároveň pak navrhoval konkrétní výchovná opatření.
Na druhém stupni byly zrealizovány za celý školní rok jenom dvě výchovné komise. Obě se
týkaly nevhodného chování daného žáka na půdě školy. Kontaktován a pozván na výchovnou
komisi byl i zástupce OSPODu.
Výchovný poradce po celý školní rok úzce spolupracoval s vedením školy.
Několikrát během školního roku musel výchovný poradce řešit kázeňské problémy některých
žáků individuálním pohovorem za přítomnosti třídního učitele či vedení školy. Ve čtyřech
případech pak byla zrealizována VP přednáška na téma chování a vztahů mezi žáky ve třídě.
Dobře fungovala vzájemná spolupráce a komunikace s výchovnou poradkyní na I. stupni.
Dobrá spolupráce byla i s kariérním poradcem.
Na konci června pak byla provedena evaluace jednotlivých IVP.

7 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, kontrolní činnost
orgánů

Závěry z kontrolní činnosti orgánů ve školním roce 2013/2014
Kontrolní orgán Zaměření kontroly
Závěry

Přijatá nápravná
opatření

ČŠI – červen 2014

Šetření stížnosti č.j.ČŠIP-749/14P

Tvrzení nedůvodné

ČŠI – červen 2014
KHS Plzeňského
kraje – duben 2014
MMP, odbor OŠMT
– květen 2014

Šetření stížnosti č.j.ČŠIP-748/14P
ŠJ – výdejna MŠ

Tvrzení důvodné
Bez závad

Nebyla
Byla učiněna
Nebyla

Dodržování zákonů a předpisů
v oblasti personální a platové agendy

Bez závad

Nebyla

MMP, odbor OŠMT
duben 2014

Dodržování zákonů a předpisů při
uzavírání a ukončování pracovního
poměru s pedagogickými pracovníky
na základě podnětu zákonného
zástupce
Kontrola plnění povinností
v nemocenském pojištění,
v důchodovém poj. a při odvodu
pojistného

Bez závad

Nebyla

Bez závad

Nebyla

OSSZ Plzeň –
město – květen
12014
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8 Výkon státní správy

9.1 Rozhodnutí ředitele školy (dle § 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.)
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky
7
0
Přijetí k základnímu vzdělávání
49
0
Přijetí k předškolnímu vzdělávání
14
0
Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
15
0
Přijetí žáka do jiných ročníků ZŠ
43
0
9.2
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 a formou
samostudia.
10 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Jako pozitivní je možno hodnotit ve školním roce 2012/2013 spolupráci se Školskou radou,
Občanským sdružením rodičů a přátel Benešovy školy, významná je dlouholetá spolupráce
s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Plzni především prostřednictvím výchovných
poradců a metodika prevence rizikového chování.
Významným partnerem je hokejový klub HC Plzeň 1929, jehož jsme partnerskou školou.
Dalšími partnery jsou např.
- Policie ČR
- Městská policie Plzeň
- SVP Plzeň, odb. soc. péče
- Okresní soud Plzeň
- ÚMO 3
- Cizinecká policie
- Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
20

-

Pedagogicko - psychologická poradna Plzeň
Středisko výchovné péče
Dětský diagnostický ústav
Český červený kříž
Informační a poradenské středisko ÚP v Plzni
ZOO Plzeň
AMETYST
Firma Eva Halířová, daňové poradenství

Na škole nepracuje odborová organizace.

11

Hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Údaje o zaměstnancích

1

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný měsíční
plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013
(fyzický stav/přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
28,416
12,604
24 964,14 492,-

Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč
příspěvek zřizovatele na investice
příspěvek zřizovatele na provoz
státní rozpočet - příspěvek na přímé vzdělávání
vlastní tržby a výnosy
finanční prostředky z dotací a grantů
Příjmy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

0
5 155
13 671
2 764
421
22 011
21 852
159
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12

Řízení školy

Organizační členění školy
V čele Benešovy základní a mateřské školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy –
vedoucí organizace.
Zástupkyně ředitelky školy je zároveň její statutárním zástupcem.
Škola se člení na vedení školy, první stupeň, druhý stupeň, školní družinu, mateřskou školu,
správní zaměstnance a školní jídelnu.
Ustanovuji vedoucí útvarů na základě písemného pověření. Vedoucí útvarů v souladu s náplní
útvarů a v rámci stanovených pravomocí řídí činnost útvarů. Podepisují příslušná rozhodnutí a
opatření. Jsou oprávněni jednat jménem školy v rozsahu jasně stanoveném v náplni práce.
Vedoucí útvarů:
- zástupkyně ředitelky – pedagogický útvar
- vedoucí učitelka MŠ – mateřská škola
- vedoucí vychovatelka – školní družina
- vedoucí ŠJ – školní jídelna
- tajemnice školy – úklid
Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy, přípravě a realizaci a
hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci
řízení školy, na zpracování podkladů pro statistické výkazy a zprávy.
Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle směrnice o oběhu
účetních dokladů ředitelky školy, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných
materiálů předkládaných za útvar. Řeší stížnosti, oznámení a podněty týkající se jejich útvaru
v rámci Benešovy základní školy v Plzni.
Kompetence jednotlivých pracovníků v klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních
náplních.
Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývaly:
- klíčové oblasti pracovní náplně pracovníka
- komu je pracovník přímo podřízen
- jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu
- o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka
- co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi
- v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích
- jaká mimořádná opatření má ve své působnosti
Jednotlivé útvary pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni
vedoucího útvaru.
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Organizační a řídící normy
Škola se při své činnosti řídí zejména těmito účinnými organizačními směrnicemi:
“ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46
47

Organizační řád a jeho součásti
Školní řád
Prevence rizikového chování
Vnitřní platový předpis
Evidence majetku
Oběh účetních dokladů
Ochrana majetku školy
Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
Inventarizace majetku školy
Provozní řád venkovních hracích ploch
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Spolupráce školy s policií
Řády odborných učeben
Řád školy v přírodě
Řád lyžařského výcvikového kurzu
Klasifikační řád
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny
Zahraniční výjezdy
Provozní řád
Podpisový řád
Veřejné zakázky
Školní výlety
Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole
Poskytování cestovních náhrad
Stížnosti a jejich vyřizování
Pokladna
Traumatologický plán
Směrnice na ochranu dat
Směrnice k čerpání dovolené
Školení BOZP zaměstnanců a žáků
Poplatky ve školní družině
Spisový a skartační řád
Telefon
Účtování majetku
Školní řád mateřské školy
Úplata v mateřské škole
Školní jídelna – řád HACCP
Školní jídelna – provozní řád
Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Závodní lékařská péče – smlouva s lékařem/zdravotnickým zařízením
Porušení kázně
Kontrola práce neschopných zaměstnanců
Náklady na reprezentaci a propagaci školy
Systém řízení rizik
Telefon
Sportovně – turistický kurz
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48

Vzdělávání cizinců

Odpovědnost za aktualizaci jednotlivých směrnic mají pověření pracovníci školy.
Finanční řízení
Finanční řízení vyplývá z kompetence ředitelky školy. Účetní agendu ve škole
zodpovídá za ni v plném rozsahu ekonomická účetní. Ta realizuje svoji činnost na
mandátní smlouvy.
K zajištění provozu hotovostními peněžními prostředky jsou 2 pokladny:
 pro stravné školní jídelna (zajišťuje vedoucí školní jídelny, dohoda o
odpovědnosti za svěřené hodnoty)
 pro provoz všech součástí školy ZŠ a MŠ (zajišťuje tajemnice školy, dohoda o
odpovědnosti za svěřené hodnoty)

vede a
základě
hmotné
hmotné

Personální řízení
Personální agendu vede v plném rozsahu mzdová účetní. Zajišťuje také realizaci platových
postupů a vyřizuje finanční nároky pracovníků. Noví pracovníci jsou zpravidla přijímáni
výběrovým řízením. Přijímání nových pracovníků administrativně zajišťuje a zodpovídá
mzdová účetní. Ta realizuje svoji činnost na základě mandátní smlouvy.
Řízení materiálního vybavení
O nákupu hmotných prostředků rozhoduji osobně. Návrhy na nákup těchto prostředků
předkládají vedoucí útvarů podle pravidel uvedených ve Vnitřním kontrolního systému
Benešovy školy. Evidence nově pořízeného majetku je podrobně řešena ve směrnici a
odpovídá za ni tajemnice školy. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek
na základě mého pověření.
Řízení výchovy a vzdělávání
Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy, zákony
č. 561/2004 Sb., č. 563/2004 Sb., vyhláškami 48/2005 Sb., 74/2005 Sb., školním řádem školy,
pracovním řádem pro zaměstnance školy a dalšími závaznými pokyny vedení školy (týdenní
plány a jiné ) a úkoly z provozních a organizačních porad a pedagogických rad.
Vnitřní kontrolní systém a systém řízení rizik
Vnitřní kontrolní systém:
a)
pokrývá veškerou činnost Benešovy ZŠ a MŠ
b)
zajišťuje dostatečnou ochranu majetku svěřeného zřizovatelem (MMP)
Benešově ZŠ a MŠ
c)
zajišťuje plnění hlavních úkolů a cílů Benešovy ZŠ a MŠ Plzeň
d)
je schopný reagovat na zjištění externích kontrolních orgánů
Systém řízení rizik v organizaci zahrnuje:
a) stanovení strategických, taktických a průběžně i provozních cílů v dané oblasti
b) stanovení kritérií pro hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti činnosti
c) průběžné rozpoznávání provozních, finančních, právních a jiných rizik, která by mohla
ohrozit dosahování cílů, v součinnosti se všemi zaměstnanci organizace.
Rizika v naší organizaci jsou vyhledávána zejména těmito způsoby:
- teoretickým rozborem (např. závěry porad se zřizovatelem, informace získané na
seminářích, studiem odborné literatury, apod.)
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- rozborem kontrolních zjištění vnitřního kontrolního systému a výsledků kontrol ze strany
zřizovatele nebo jiných externích kontrol – závěry z jednotlivých kontrol
- získáváním informací od ostatních škol
- rozborem pravděpodobného vývoje v dané oblasti
Naše organizace má nastaveno pět stupňů významnosti rizika (analýza rizika).
Kontrolní systém
Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda
dostatečně propagují svoji práci a práci celé školy, reagují na potřeby rodičů a chápou je, zda
dovedou navodit u rodičů pocit, že jejich dětem je věnována maximální péče, že učitel má
zájem a dost času věnovat se rodičům.
Kontrolní systém je detailně zpracován, postihuje celou řízenou organizační strukturu.
základním předpokladem pro správné fungování kontrolního systému na škole je plánování.
To funguje na úrovni:
a) dlouhodobého plánování (koncepce rozvoje školy)
b) střednědobého plánování (školní vzdělávací program MŠ, ŠD, vize školy)
c) krátkodobé plánování (roční plán školy, měsíční plány, týdenní plány, osobní plán
ředitelky školy, plány vedoucích pracovníků, plány předsedů jednotlivých sekcí, plány
osobního rozvoje zaměstnance Benešovy školy, plány uvádějících učitelů, plán
správce budov, plán energetického manažéra školy, plány kontrolní činnosti
jednotlivých vedoucích pracovníků, hospitační plány, plán personálního rozvoje, plán
BOZP, plány třídních učitelů, plán mimoškolních aktivit, plán rozvoje vzdělávání
pedagogických pracovníků, plán práce ŠD)
Komunikační a informační systém školy
Zaměstnanci mají přístup k nadřízeným vedoucím pracovníkům denně (systém „otevřené
dveře“). Škola je takto „otevřena“ nejen všem pracovníkům školy, ale i rodičům i široké
veřejnosti. To s sebou přináší mnoho pozitivního, neboť potřeby, náměty i případné
připomínky lze okamžitě řešit.
Informace vstupující do školy přicházejí k vedení školy (ŘŠ, ZŘ). To rozhodne, komu bude
informace dále poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace, které
opouštějí školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelkou. S těmito
informacemi je nakládáno v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím. Ochrana osobních dat a chráněných údajů v elektronické nebo písemné podobě
podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je zpracována ve směrnici školy.
Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují především
v týdenním plánu práce, na informační tabuli ve sborovně, dálkovou cestou.

V Plzni 09.10.2014

…………………………………….
podpis ředitele školy

V Plzni ……………..

…….………………………………
za Školskou radu
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Výroční zpráva o činnosti mateřské
školy za školní rok 2013 / 2014
26
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1. Základní údaje o MŠ:

Statutární orgán: Mgr. Ivana Čapíková, ředitelka Benešovy základní školy a mateřské školy
Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Adresa: Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň
Název předškolního zařízení:
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
IZO: 107 543 494
IČ:

70 879 761

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Plzeň, statutární město
nám. Republiky 1
301 00 Plzeň
Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně prostřednictvím Magistrátu města Plzně
a v souladu s organizačním řádem MMP.
Mateřská škola: s celodenní péčí
Kapacita: : 44 dětí
Počet tříd: 2
Provozní doba školy denně od 6.30 do 16.00 hodin.
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2. Obecná charakteristika mateřské školy:

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 zřízena 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 18 dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla 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.

3. Přehled tříd MŠ

Včeličky: 26 dětí (18 děvčat, 8 chlapců) – třída mladších dětí
Berušky: 18 dětí (10 děvčat, 8 chlapců) – třída předškolních dětí
4. Údaje o pracovnících MŠ

Pedagogičtí pracovníci
Ivana Neubauerová
Petra Bláhová
Miroslava Kotálová
Anna Kučerová Dis.

vzdělání – střední odborné pedagogické
vzdělání – střední odborné pedagogické
vzdělání – střední odborné pedagogické
vzdělání – vyšší odborné pedagogické

Provozní zaměstnanci
Romana Hlaváčková – školnice

vzdělání – SOU, obor prodavačka

5. Údaje o přijímacím řízení do MŠ

Přijímací řízení do mateřské školy proběhlo ve dnech 26.3. a 27.3.2014.
Počet přijatých žádostí k předškolnímu vzdělávání

41
28

Počet přijatých dětí
Počet přijatých dětí na jinou MŠ
Počet nepřijatých dětí
Počet dodatečně přijatých dětí

14
12
15
4

6. Výchovně vzdělávací práce v MŠ
Naším společným cílem bylo vytvářet pro děti prostředí pohody, veselí a radosti z prožitých činností společně se
svými kamarády a všemi zaměstnanci. Vychovávat je v autentickou, harmonicky rozvinutou osobnost na základě
jejich věkových a individuálních zvláštností, s plným využitím fantazie, zájmů a nadání.
Školní vzdělávací program mateřské školy na tříleté období se jmenuje:

„Rozvíjej se poupátko“.

Téma školního roku 2013/2014 mělo název „Od básničky k básničce“.
Pracovali jsme s těmito integrovanými bloky:
1. Až půjdu do školky
2. Podzim plný barviček
3. Kouzelný zvoneček, brzy nám zacinká
4. Pod bílou čepicí
5. Kytičky, vystrkují hlavičky
6. Je nám dobře na světě
ŠVP byl dál rozpracován do třídních vzdělávacích programů.
Během školního roku děti poznávaly živou a neživou přírodu, charakteristické znaky ročních období, určovaly
počasí, pozorovaly přírodní jevy, poznávaly domácí, volně žijící a exotická zvířata, ptáky, stromy, keře, květiny,
život v lese, na poli, u řeky, rybníka. Seznamovaly se s životním prostředím a jeho ochranou.
Na začátku školního roku byli rodiče seznámeni na třídních aktivech s náplní výchovně vzdělávací práce
v jednotlivých třídách, se školním řádem, připravovanými akcemi pro děti a společnými akcemi pro děti a
rodiče, které byly během roku upřesněny.
Ve vztazích mezi učitelkami a dětmi jsme se snažili o oboustrannou důvěru a otevřenost. Učitelky sledovaly
konkrétní potřeby jednotlivých dětí a rodin, snažily se jim porozumět
a vyhovět. Pravidelně informovaly
rodiče o jejich dětech a jejich individuálních pokrocích, domlouvaly se s rodiči na dalších případných postupech
při výchově a vzdělávání.
Rodiče byly pravidelně informováni o dění ve třídách na nástěnkách v šatnách formou týdenních plánů.
Informace o proběhlých akcích si rodiče mohli přečíst na webových stránkách školy. V šatnách jednotlivých tříd
získávali rodiče informace vedoucí učitelky.
Na závěr školního roku rodiče obdrželi anonymní dotazníky, ve kterých se vyjádřili k jednotlivým otázkám,
které se týkaly provozu MŠ, stravování, výchovně vzdělávací práce, akcí pro děti a k celkové spokojenosti
s MŠ. Dotazníky byly vyhodnoceny, s výsledky se měli možnost rodiče seznámit v šatnách MŠ, kde byly
vyvěšeny na nástěnkách. Na konci roku obdrželi v rámci evaluace rodiče DVD s fotografiemi dění v MŠ za celý
školní rok.

7. Nadstandartní aktivity

Ve školním roce 2013 – 2014 nabídla ZŠ rodičům předškolních dětí kroužek AJ, PC
a Jazykové výchovy. Ze strany rodičů nebyl o kroužky zájem.
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MŠ zajistila pro starší děti kurz předplavecké výuky v SK Radbuza. Předškolní děti docházely
v rámci environmentální výchovy na kurz keramiky do Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň
v Pallově ulici.
Před zápisem do ZŠ byl u předškolních dětí proveden Mgr. Zábrodskou skríning školní zralosti.

8. Spolupráce se základní školou
V loňském školním roce mateřská škola prohloubila spolupráci se základní školou:¨
- V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, do kterého je MŠ a ZŠ přihlášena od 1.1.2014 docházeli do
mateřské školy žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd předčítat dětem před odpočinkem pohádky s pí.
učitelkou Slámovou, Kydlíčkovou a Trimlovou
- Žáci osmé třídy vyrobili s pí. učitelkou Remsovou pro předškolní děti masky na karneval
- Předškolní děti navštívili před zápisem první třídy
- Děti z mateřské školy se zúčastnily společné akce v tělocvičně ZŠ „Sovy a dravci“
- Předškolní děti z mateřské školy pracovaly společně s dětmi ze školní družiny
a s dětmi
z nižšího stupně na společné výtvarné práci ke stému výročí Borského parku
- Předškolní děti se pravidelně účastnili ve spolupráci s pí. učitelkou Krásnou Recyklohraní
- Děti z mateřské školy měly možnost navštěvovat tělocvičnu v ZŠ

9. Přehled akcí mateřské školy
Třída Berušky
11.9.2013
Výlet na Homolku
13.9.2013
Návštěva
interiérového
hřiště
Tyjátr
23.9.2013
Výlet do ZOO
2.10.2013
Výlet do arboreta Sofronka
16.10.2013 Výlet
do
parku
na
Doubravce
23.10.2013 Muzeum strašidel
23.10.2013 Hallowenské posezení
11.11.2013 Návštěva knihovny
13.11.2013 Výstava
železničních
modelů
20.11.2013 Návštěva prvních tříd
4.12.2013
Legenda o hvězdě /Peklo/
11.12.2013 Vánoční besídka a posezení
21.1.2014
Návštěva Hvězdárny
7.2.2014
Borský park
14.2.2014
Výroba masek s 8.A
24.2.2014
Výroba masek s 8.A
19.2.2014
Návštěva Planetária
Březen 2014 Účast dětí ve výtvarné
soutěži „Školka plná dětí“
7.5.2014
Besídka ke Dni matek
3.6.2014
Výlet na Radyni
18.6.2014
Rozloučení s předškoláky
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Třída Včeličky
6.12.2013
Pohádka o Vánocích
17.12.2013 Vánoční besídka
6.5.2014
Besídka ke Dni matek
Společné akce
17.9.2013
Beseda o zubní hygieně
3.10.
Pečení štrůdlu
8.10.
Divadlo Alfa „Otesánek“
9.10.
Dravci, sovy a člověk
18.10.
Pečení brambor na školní zahradě
4.11.
Divadlo v MŠ „Výprava za ledním medvědem“
14.11.
Fotografování dětí
15.11.
Stopovačka „Za bílou podkovou“
2.12.2013
Zdobení perníčků
3.12.2013
Mikulášská nadílka
12.12.2014 Den otevřených dveří
17.12.2013 Vánoční nadílka
7.1.2014
Divadelní představení „Čtvero ročních dob“
6.2.2014
Kouzelník Waldini
12.2.2014
„O kouzelné píšťalce“ /divadelní představení/
20.2.2014
Bílý den
26.2.2014
Maškarní rej
21.3.2014
Princezny jsou na draka /divadelní představení /
2.4.2014
Zlaté vlasy děda Vševěda /divadelní představení/
7.4.2014
Výroba dřevěné káči
14.4.2014
Zdobení velikonočních perníčků
24.4.2014
Zelený den
15.5.2014
Výchovný koncert
12.5.2014
Víla Oharka /divadelní představení/
14.5.2014
Habrováček
22.5.2014
Školní akademie
28.5.2014
Dveře do pohádky /divadelní představení/
4.6.2014
Hravé dopoledne /MDD/
11.6.2014
Školní výlet – Farma Moulisových
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10. Materiálně technické vybavení MŠ
V ročním plánu MŠ na školní rok 2013/2014 byly uvedeny tyto plánované akce:
1.
Doplnění květinového záhonu
2.
Nákup nových hraček, metodických pomůcek, knih
3.
Doplnění tělovýchovného kabinetu
4.
Postupná výměna nábytku v šatně v přízemí
Z uvedených plánovaných akcí se uskutečnil nákup hraček a doplnění květinových
a bylinkových záhonů. Byla opravena terasa v prvním patře.

Zpracovala Ivana Neubauerová
vedoucí učitelka MŠ

………………………………………….
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