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1 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. Dagmar Škubalová
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
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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

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.
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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. Od 3. ročníku je většinou zřizována i 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 s umělým povrchem
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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Na základě posouzení stavu železobetonových konstrukcí bylo v roce 1995 rozhodnuto
o celkové rekonstrukci budov školy. Při celkové rekonstrukci budovy byly zachovány
pouze nosné zdi a dvě hlavní schodiště.
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.
Škola je nositelkou tradice kvalitních vzdělávacích a výchovných výsledků
v demograficky komplikovaném obvodu města. 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 kmenových třídách. Škola disponuje hřištěm s umělým
povrchem a zahradou, její součástí je dobře fungující školní družina v budově základní
školy a mateřská škola v samostatné budově.
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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. 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 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.
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1.3 Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol)
Adresa

Počet tříd

Počet žáků (stav
k 31.8.2016)

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)

16

346

4

112

2

44

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
v rejstříku škol a školských zařízení

Popis oboru
Základní škola

Kód oboru
79-01-C/01

Kapacita oboru
540 žáků

Název
ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Č.j.
č.j. 724/2013

Rozšířená výuka předmětů
Tělesná výchova – ŠVP ZV
„Škola nejen hokejová“

Č.j.
č.j. 724/2013

V ročníku
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A,
3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A,
5.B
(celkem 11 tříd)
6. A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A
(celkem 5 třídy)
V ročníku
6.B, 9.A (skupina žáků)

Komentář:
6.B složení 13 aktivních hráčů HC Plzeň 1929 + 3 aktivní hráči HC Plzeň 1929 ze třídy 9.A vyučováni dle učebních plánů pro
sportovní třídy Bs (hodinová dotace 5 hodin Tv – 3 Tv + 2 Lh)
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1.5

Součásti školy

Název součásti
MŠ
ZŠ
ŠD

Počet žáků
2015/2016
44
346
112

Počet tříd, oddělení, skupin
2015/2016
2
16
4

Komentář:
kapacita MŠ – 44 dětí, kapacita ZŠ – 540 žáků, kapacita ŠD – 120 žáků

1.6

Zařízení školního stravování

Celková kapacita
jídelny

Počet
dětských
strávníků

Počet
dospělých
strávníků *

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

500 jídel

249 ZŠ

35

5

5,00

38 MŠ
*bez cizích strávníků
Komentář:
Hlavní činnost – dětští strávníci ( stravování pro soukromou MŠ) – 10 dětských strávníků

1.7

Zajištění dalšího stravování
Příprava dietního stravování* Projekt Mléko
(bezlepková a šetřící dieta)
do škol
ne

ano

*podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
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1.8

Typ školy

úplná, bez spojených ročníků v jedné třídě

1.9

Spádový školský obvod školy

Spádový obvod školy je ohraničen ulicí U Trati, Klatovskou třídou, řekou Radbuzou po
Doudlevce včetně.
Demografické podmínky
Vzestup osídlení v poměrně rozsáhlém regionu a obecný demografický vzrůst byl
zaznamenán i na Benešově škole. Ve školním roce 2015/2016 byl zaznamenám vyšší
počet žáků nejen ze školského obvodu školy, ale i z jiných oblastí města. Specifická je
stále situace u žáků – hokejistů. V uplynulých letech se projevil výrazný pokles zájmu
dětí o tuto sportovní aktivitu, způsobenou konkurencí řady nových sportovních
odvětví, ale i finanční náročností hokeje. Škola aktivně spolupracuje s vedením
hokejového klubu HC Plzeň 1929, zejména s p. Hanzlíkem, p. Černým a p. Maříkem. Ve
školním roce 2015/2016 byl zaznamenán zvyšující se počet žáků – hokejistů zejména na
1. stupni (1., 2. třídy). Významný podíl na této pozitivní situaci má pan Michal Mařík,
trenér HC Plzeň 1929.
Orientujeme se na přání a potřeby našich zákazníků – rodičů a jejich žáků. Umíme
vytvořit pohodové, rodinné prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce (rodiče i
veřejnost, která doposud školu navštívila, hodnotí školu jako rodinné, pohodové
prostředí s příjemným a ochotným personálem). Velice často nás též navštěvují i bývalí
žáci a aktivně se zapojují do akcí školy.
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1.10

Speciální třídy
Typ

Počet tříd

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

0
0
0

Počet zařazených
žáků
0
0
16

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

Komentář:
6.B složení 13 aktivních hráčů HC Plzeň 1929 + 3 aktivní hráči HC Plzeň 1929 ze třídy 9.A vyučováni dle učebních plánů pro
sportovní třídy Bs (hodinová dotace 5 hodin Tv – 3 Tv + 2 Lh)

1.11 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
Počet žáků
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
Autismus
S více vadami
S vývoj.poruchou učení
S vývojovou poruchou chování
Se soc. znevýhod.(cizinci)
S poruchou pozornosti a aktivity
Oslabené funkce sluchové a
zrakové
Celkem

0
0
0
0
0
2
0
14
3
2
0
0
21
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1.12 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.
Na škole je k dispozici více než 116 počítačů. Vyhovující je množství moderní
audiovizuální techniky, škola disponuje 11 interaktivními tabulemi Také provozní
technika je nadstandardní. Vytápění a větrání je řízeno digitálně, teplota v podkroví
školy je udržována chlazeným větráním, některé místnosti jsou vybaveny klimatizační
jednotkou. Ostraha majetku a bezpečnost je posílena interním kamerovým systémem,
zabezpečovacím zařízením, hygienická úroveň sociálního zařízení odpovídá evropským
trendům.
Komentář:
Kmenových učeben je 16, některé jsou vybaveny stavitelným nábytkem, který je upravován
během roku podle tělesných proporcí žáků.
Ve školním roce 2015/2016 byly kompletně vybaveny zcela novým moderním nábytkem dvě
třídy. Střednědobým plánem je nákup stavitelného nábytku do dalších kmenových tříd.
Ve všech třídách jsou moderní PC sestavy.
Byla provedena kompletní výmalba přízemí a prvního patra ZŠ, včetně omyvatelného nátěru.
Provedeny byly opravy teras Heldova ulice, Doudlevecká ulice.
Na zahradě MŠ bylo instalováno zcela nové pískoviště se zastřešením.
Opraveny byly střešní okna v 1. patře MŠ.
Provedena byla oprava střechy.
Žáci mají k dispozici relaxační místnost, kterou využívají o volných hodinách. Dohled po celou
dobu provozu zajišťuje pedagog.
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Škola má školní dílnu, velmi výrazně podporuje technické vzdělávání žáků. Finanční prostředky
na nakup nadstandardního vybavení získala z dotací na podporu technického vzdělávání.
Učebnice jsou průběžně obnovovány podle jejich aktuálního stavu i finančních
možností školy.
V českém jazyce a v jazyce anglickém jsou žáci vyučováni podle ucelené řady učebnic. Vyučující
využívají vlastní studijní materiály, které v rámci projektu EU - Peníze školám vytvořili.
Jednotlivé kabinety jsou vybaveny didaktickými pomůckami. Pozornost byla též věnována
pracovnímu prostředí zaměstnanců. Pro ně byly zakoupeny kávovary, lednice, pohodlné
kancelářské židle do kabinetů, mikrovlnná trouba a další.
Vybavení ICT
Celkový počet pracovních stanic: 92 + 7 MŠ, ŠD
Celkový počet pracovních stanic v PC učebnách: 42
Celkový počet pracovních stanic v administrativě a provozu: 9
Celkový počet pracovních stanic přístupných žákům: 45
Celkový počet projektorů: 10
Cílový stav
1. Splnění krátkodobých cílů stanovených pro školní rok 2015/2016:

-

směřovat školu k co nejširšímu využívání on-line informačních zdrojů a
komunikace
podpora elektronické komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči – Škola online
kontrola používání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními
ujednáními
vedení elektronické třídní knihy, katalogových složek žáka

-

realizovat proškolení nových pedagogů v užívání interaktivní tabule ve výuce

-

realizovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech informační tech.
( podle individuálních požadavků)

-

2. Ve školním roce 2015/2016 stanoveny dlouhodobé cíle pro dvouleté období:
-

vybavit odborné učebny špičkovou interaktivní technikou

-

doplnit počty PC v počítačové učebně - Heldova
vybavit oddělení ŠD herními konzolemi a AV technikou
rozšířit využití Školy Online i pro školní družinu
zahájit dle možností proškolování dalšího ICT koordinátora a administrátora
Školy Online
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1.13 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 6 členů.
Volby do školské rady oprávněných osob z řad zákonných zástupců proběhly dne
2.3.2015, volba zástupců pedagogických pracovníků školy do školské rady proběhla dne
27.2.2015.
Statutární město Plzeň jako zřizovatel naší organizace, v souladu s obecně závaznou
vyhláškou statutárního města Plzně č. 8, Statut města doplnil zřizovací listinu školské
rady takto:
Za zřizovatele: Ing. Jiří Mařík, Mgr. Daniel Petříček
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Iva Benediktová, Mgr. Pavel Vicari
Za zákonné zástupce: Kateřina Nistorová, Michal Mařík

14

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
tel: 378 028 561, fax: 378 028 567, e-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
www.benesovaskola.cz

2 Personální zabezpečení činnosti školy
2.1 Odborná kvalifikace dle zákona 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických
pracovníků fyzický/přepočtený

Z toho odborně kvalifikovaných

34 / 31,13

34/31,13

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce
nastoupili do ZŠ a MŠ
Celkový počet: 0

2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili
do ZŠ a MŠ
Celkový počet: 5 (4 do ZŠ, 1 do ŠD)

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze
školy
Celkový počet: 3 (2 PP na dobu určitou, 1 finančně výhodnější zaměstnání)

2.5 Nepedagogičtí pracovníci
Celkový počet: 13
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2.6 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce
Věk

Učitelé
do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
60 a více let
Celkem
Rodičovská dovolená

muži
1
4
0
0
5
0

ženy
13
12
6
0
31
3

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků
Název
Maličkosti pro všechny (KCVJŠ)
Pohádka nás naučí – Projektové vyučování
s pohádkou (KCVJŠ)
Čtení a psaní v 1. třídě – komplexně a prakticky
(KCVJŠ)
Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni
neobejdeme (KCVJŠ)
Plasty v každodenním životě z hlediska zdraví a
životního prostředí (KCVJŠ)
Studium pro výchovné poradce dle §8 Vyhlášky č.
317/2005 Sb.
MS Office 2010 PowerPoint
Školská legislativa (MMP)
Logopedický asistent – primární logopedická
prevence ve školství (KCVJŠ)
Celkem:

Počet zúčastněných pracovníků
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Důležitou součástí DVPP byly i interní workshopy, které vedli někteří pracovníci
školy:
- prevence šikany (metodik prevence rizikového chování)
- výchova k volbě povolání (výchovný poradce)
- ŠkolaOnline – TK, matrika, katalogová složka žáka (koordinátor ICT)
- Základní dokumenty školy (ŘŠ)
16
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-

Zdravá školní jídelna (vedoucí ŠJ, ŘŠ)
Bezpečnost a ochrana osob (ŘŠ)
Legislativní změny (ŘŠ)
Požární ochrana (správce budov)
CO osob (smluvní partner)
BOZP a PO (smluvní partner)
Osobní ochranné pracovní pomůcky (vedoucí úseků)

Dále pak:
- samostudium odborné literatury
- konzultační schůzky sekcí
Učitelé na Benešově škole – týmová práce
Klidnou a pohodovou atmosféru ve škole také určité dotváří dobře fungující tým
pracovníků školy. Ocenit je potřeba vzájemnou a zcela nenásilnou spolupráci mezi
pedagogy, kteří se velmi aktivně zapojují do veškerého dění na škole. Pomáhají
s přípravami na různé akce školy, do dění školy vnáší mnoho dobrých nápadů a
podnětů. Účinná je též úzká spolupráce s koordinátory vedení školy a ŘŠ.
Požadavky na zaměstnance Benešovy školy:
1. odborná způsobilost (kvalifikovanost, osvědčení, certifikáty, osvědčení,
rekvalifikace, atd.)
2. psychická způsobilost a odolnost (odolnost vůči stresu, způsob řešení zátěžových
situací, empatie, asertivita, racionálnost)
3. morální způsobilost (morální hodnoty uchazeče, důvěryhodnost, flexibilita,
loajalita)
Kvalita zaměstnanců školy
Při zjišťování kvality práce zaměstnanců školy jsme se ve školním roce 2015/2016
zaměřili zejména na tyto oblasti:
- Perspektivnost pro školu. Školní vzdělávací program vyžaduje komplexní
vzdělání pedagogických pracovníků, přesahující jejich odbornou aprobaci.
- Chování a jednání v průběhu pracovního procesu. V každém kolektivu dochází v
průběhu školního roku k tzv. ponorkové nemoci, zhoršování osobních vztahů i k
napětí.
- Hodnocení pracovní týmové role. U každého pracovníka bylo snahou najít jeho
silné stránky a jak je využít v práci pro tým.
Úkoly zaměstnanců školy
Mezi hlavní úkoly všech pracovníků školy patří vytváření klidného, rodinného
prostředí s přátelskou atmosférou.
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Rodiče a žáci využívají mohou získávat potřebné informace prostřednictvím
informačních kanálů:
- Pravidelné třídní schůzky, 3x ročně (TU + pedagogové)
- Konzultační hodiny pro rodiče, min. 5x ročně (TU + pedagogové)
- Konzultační hodiny pro žáky, 1x týdně (pedagogové)
- Konzultační hodiny pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (TU +
pedagogové)
- Konzultační hodiny pro rodiče žáků se speciálně vzdělávacími potřebami – dle
potřeby (výchovný poradce)
- Konzultační hodiny pro rodiče a žáky v oblasti prevence rizikového chování –
dle potřeby (metodik prevence rizikového chování)
- Dny otevřených dveří, 2x ročně (ZŠ, MŠ)
- Školní akademie, 1x ročně
- kurz pro předškoláky „Škola nanečisto“ – 1x ročně (pedagogové 1. stupně)
- Slavnosti slabikáře – 1x ročně (pedagogové 1. stupně)
- Vánoční a Velikonoční dílny – 1x ročně (zaměstnanci školy)
- Sportovní dny – 2x ročně (zaměstnanci školy)
- Žákovské knížky žáků – listinná podoba – trvale
- Mailová pošta - trvale
- Škola Online - trvale
- Individuální konzultace po telefonu - trvale

2.8 Asistenti pedagoga
Celkový počet asistentů pedagoga
fyzický/přepočtený

Z toho odborně kvalifikovaných

2 / 1,55
Asistenti pedagoga pro žáky se soc. znevýhodněním: 0 / 0
Asistenti pedagoga se zdravotním postižením: 2 / 1,55
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3

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů
škol

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017
Počet dětí u
zápisu
49

Počet odkladů PŠD
1

Očekávaný
počet dětí
48

Očekávaný počet tříd
2

3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Z toho přijatých na
absolventů Gymnázia Gymnázia
celkem
4 letá
6 letá

Gymnázia
8 letá

SOŠ

SOU

Jiné

0

17

1

0

(absolventi ZŠ
– splněno 9 let
povinné
školní
docházky)

20

2

0

Počet žáků
přihlášených na víceletá gymnázia
přijatých na víceletá gymnázia
Počet žáků ( absolventů ZŠ dle 3.2)
kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------6
2
---------------2
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/2016
Počet kurzů
Počet absolventů
0

0
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4

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Školní vzdělávací program - „Škola nejen hokejová“, č.j. 724/2013

Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a
formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků. V charakteristice ŠVP jsou vymezeny na úrovni školy s tím, že budou
v rámci vzdělávacího procesu, tj. při výuce, ale i mimo ni, uplatňovány všemi
pedagogy.
Škola rozvíjí:
- životní dovednosti
- různé typy inteligence
- zdravý životní styl
- kompetenční dovednosti
Za pomoci:
- psychicky bezpečného školního prostředí
- společně vytvářených pravidel chování
- hodnocení a sebehodnocení
Metodami:
- komunitní kruh
- kooperativní výuka
- projektové vyučování
- činnostní učení
- práce i informacemi z mnoha zdrojů
- další aktivizující metody
Rovné příležitosti ke vzdělávání - ŠVP „Škola nejen hokejová“ klade důraz na práci
s každým dítětem na principu rovného přístupu ke vzdělávání.
Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním
postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka,
jeho rodičů a odborného pracoviště. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na
naší škole integrováni v běžných třídách. Pokud je PPP diagnostikována vývojová
porucha učení, je na základě žádosti zákonných zástupců žáka vypracován individuální
vzdělávací plán, podle kterého žák a učitel během školního roku pracují. Při vzdělávání
těchto žáků jsou využívány kombinace speciálně pedagogických postupů a
alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné
20
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populace. Výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá podle individuálních
plánů, v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. Žáci mají
možnost používat vhodné kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy
apod. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.
Vyučující též úzce spolupracují s výchovnou poradkyní, pracovnicemi PPP a
samozřejmě s rodiči
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově
odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka.
Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka,
seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se
školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude
vycházet z jejich původního prostředí.
Promyšleně jsou zařazovány i formy pohybové stimulace, střídání rušných a klidových částí
hodiny, pobyt žáků o velké přestávce na školním hřišti a

4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním
(s pochvalou)

Prospělo Neprospělo Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

342

207

125

10

4

0

1

1

0

0

0

0

(§ 38)
Počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)

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

Počet žáků
1.pololetí
0
2
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4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

45 627
1609

Komentář:
Vysoký počet zameškaných a neomluvených hodin způsobil fakt, že 3 žáci (sourozenci) – cizinci od počátku školního roku
2015/2016 do školy docházeli velice nepravidelně, zákonný zástupce žáků často nedoložil důvody jejich nepřítomnosti ve
vyučování tak, jak stanoví Školní řád. Od II. pololetí školního roku 2015/2016 již do školy velice zřídka, po naplnění skutkové
podstaty Zákona č. 561/2004 Sb.,§50, odst. 4 byli žáci vyřazeni z evidence.
Od počátku byla celá záležitost řešena s příslušnými institucemi.
Do zameškaných hodin se též započítávají i vyučovací hodiny – omluvené, žáků hokejistů, kteří se během školního roku účastní
celé řady hokejových turnajů, reprezentace Plzeňského kraje na Hrách VII. Zimní olympiády dětí a mládeže 2016 v Ústeckém
kraji.

4.4Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ (od 1.9. 2015 do 1.9.2016)
40 žáků, z toho 13 děvčat a 27 chlapců
Důvody: stěhování, střídavá péče, změna bydliště v Plzni, ukončení aktivní činnosti HC
Plzeň 1929, jiné důvody
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:
49 žáků, z toho 14 děvčat a 35 chlapců
Důvody: stěhování do Plzně, změna bydliště v Plzni, nábor aktivních hráčů HC Plzeň
1929, kladné reference na školu, zahájení povinné školní docházky, jiné důvody

5 Prevence rizikového chování
Prevence rizikového chování
Škola vycházela z aktuální směrnice k primární prevenci rizikového chování žáků a
minimálního preventivního programu školy pro rok 2015/2016. Tyto dokumenty
vymezují terminologii a začlenění prevence do ŠVP ZV. Definují minimální preventivní
program, doporučují všem pedagogům vhodné postupy při možném výskytu
vybraných rizikových forem chování žáků.
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
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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 září bylo konání adaptačního kurzu pro žáky šesté třídy, který se
uskutečnil jako každoročně v autocampu La Rocca v Konstantinových Lázních.
Během školního roku bylo svoláno několik výchovných komisí za účasti ŠMP,
SVP,které se týkaly zejména neomluvených hodin daných žáků a jejich nevhodného
chování. Pozornost byla také věnována vysokému počtu neomluvených hodin u tří
žáků – cizinců, kteří nedocházeli do školy. Kontaktovány byly patřičné úřady včetně
Policie ČR.
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 2016.
Mezi některé akce, které byly zorganizovány patřily:
- ve spolupráci s MP Plzeň a ÚMO Plzeň 1 Branný den, kterého se zúčastnili
vybraní žáci 2. stupně ve dvou čtyřčlenných družstvech
- konala se přednáška a diskuze se žáky na téma šikany a nevhodného chování
v třídním kolektivu a přednáška na téma nebezpečí nacismu
- uskutečnila se přednáška a diskuze se žáky na téma extremismus
- metodik prevence riz. chování pravidelně hovořil se žáky o sociálně
patologických jevech v jednotlivých třídách
- uskutečnila se přednáška ve spolupráci s FN Plzeň na téma nebezpečí a
škodlivost kouření pro žáky druhého stupně
- besedy se zástupci o.s. TADY A TEĎ, Člověk v tísni, POINT 14

Po celý školní rok 2015/2016 probíhala pravidelná komunikace mezi třídními učiteli.
Spolupráce všech zainteresovaných byla velmi dobrá.
Často byly využívány konzultační hodiny, ve kterých s konkrétními žáky byl veden
dialog. Konzultační hodiny pak byly v uplynulém školním roce využívány i rodiči.
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5 Environmentální výchova
Cíle základního vzdělávání:
Rozvíjet osobnost žáka, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře
přiměřené jeho věku.
Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zúčastnila již 8. ročníku programu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Žáci naší školy pokračovali ve sběru starých baterií
a drobného elektroodpadu. Celoročně probíhala školní soutěž ve sběru starých baterií.
Výborná byla spolupráce a komunikace v sekci. S plným nasazením se pedagogové
účastnili vypsaných úkolů.
Žáci se také zapojovali s chutí do akcí jako byla např. „Víčka pro Matýska“, staré a
použité elektrozařízení, baterie a díky nim jsme plnili jednu nádobu za druhou.
Jako veliké plus školního roku 2015/2016 byl ekologický program „Tonda – Obal na
cestách“, kdy se žáci seznámili s tříděním odpadu. Tento program byl velice zajímavý a
škola získala materiály, které využije ve výuce.
Výsledky práce žáků byly prokazatelně prezentovány prostřednictvím příspěvků na
webových stránkách školy, na nástěnkách, ve školním časopise a prostřednictvím relací
školního rozhlasu.
Zaměřili jsme se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech
předmětech a činnostech žáků, na udržování pořádku v lavicích a ve třídě a důsledné
třídění odpadu : směsný odpad, papír a plasty. Pedagog je pro žáky vzorem!!
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Certifikát environmentálního vyúčtování
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň,
Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší
školy v
loňském roce vytřídili 0 televizí, 1 monitor a 72,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 1,87 MWh elektřiny, 127,09 litrů ropy, m3 vody a 0,04 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,35 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 1,55 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k
ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
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7

Nadstandardní aktivity

Výtvarné soutěže
Název akce
Umístění
Výstava výtvarných prací Výstava výtvarných prací žáků na 14. ZŠ Plzeň
žáků na Radnici m. Plzně
1. místo
„Kreslíme s POKOSEM“
1. místo
„Dravci“
1. místo
„Mladý designér“
postup do finále
ŠKODA AUTO
Výtvarná soutěž v rámci
účast, bodové hodnocení
Recyklohraní
„Obrázky pro ANAVITU“ akce školy
„Moje popelnice“
4 výherci
UKMP – Ilustrace
k básním J. Žáčka
3 výherci
„Máme rádi přírodu“
účast

Dopravní soutěž cyklistů
Název akce
„Dopravní soutěž“

Umístění
5 . místo
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Sportovní soutěže
Název akce
Mc Donald´ Cup
(okrskové kolo)
Mc Donald´ Cup
(okresní kolo)
Basketbal
(okresní kolo)
Florbal
(okrskové kolo)
Přespolní běh
(okresní kolo)
Florbal
(okresní kolo)
Minifotbal
(obvodní kolo)
Florbal
(okresní)
Minifotbal
(okresní přebor)
Malá kopaná
(okresní kolo)
Závody v přespolním běhu

Umístění
2., 4. místo
4. místo
3. místo
1. místo
10., 13. místo
2. místo
4. místo
2., 3. místo
3. místo
4. místo
7. místo

Matematika, fyzika, zeměpis
Název akce
Matematická soutěž - Klokan
Matematická soutěž
Klokánek
Cvrček
Olympiáda zeměpis
Chemická olympiáda

Umístění
účast
účast
účast
účast
účast
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Jazykové soutěže
Olympiáda v Aj
školní, okresní kolo
Konverzační soutěž v Aj
okresní kolo
Gramatická olympiáda
2. místo
„Město
jako
literární 3. místo
kulisa“

Projekty, projektové dny (např.)
„Recyklohraní“
„Rodilá mluvčí v hodinách Fj a Aj
„Slavnost slabikáře“
„Zdravé zuby“
„Zdravý úsměv“
„Celé Česko čte dětem“
„Ovoce do škol“
Sportem ku zdraví
Jazykově poznávací zájezd do Francie
„Putování za kostí“
„Čertí škola“
„Vánoční den“
„Masopust“
„Den země“
„Velikonoce“

„Knížka pro prvňáčka“
„Setkání s jarem“
„Zpívání u stromečku“
„Dravci“
„ZOO Plzeň“
„Vánoční zpívání u stromečku“
„3D Planetárium“
„Václavská brusle“
Den v zemi našich spolužáků - cizinci
„Květinový den“
„Nejoblíbenější večerníčky“
„Cvičení s overbaly“, relaxační chvilky ve
vyučování na 1. stupni ZŠ
„Mikulášská nadílka“
„Čtenářské pasy“
„Školní akademie“

Zájmové kroužky organizované školou
Šikulky
Florbal I., II., III.
Moderní tanec I., II.
Malí kutilové
Dramatický kroužek
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Soutěže organizované školou (např.)
Recitační, čtenářská, pěvecká soutěž
Recitační a pěvecká soutěž v Aj
Fit odpoledne (ŠD)
Konverzační soutěž v Aj
Fotografická soutěž
Koloběžkový závod (ŠD)
Sedmiboj dívek a desetiboj chlapců

Soutěž ve sběru baterií
Soutěž ve sběru víček
Nejkrásnější vánoční pohlednice
Sportovní den
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Péče o žáky se spec.vzdělávacími potřebami a žáky nadané
Konzultační dny pro žáky
Konzultační dny pro žáky se spec.
vzdělávacími potřebami
Individuální pohovory s rodiči
Individuální doučování

Konzultační dny pro rodiče
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní akce
Sportovní odpoledne pro žáky a rodiče
Sportovní kurz pro žáky 6. – 9. tříd
Škola nanečisto
Ozdravný pobyt pro žáky 3. tříd
Plzeň 2015 – Řemeslo má zlaté dno
Plavecký výcvik pro žáky 3. tříd
Pravidelné kulturní programy pro
seniory – ANAVITA
Besedy s Policií ČR
Slavnost slabikáře
Besídka pro rodiče 1. tříd
Sportovní den
Návštěva ZOO
Podpora čtenářské gramotnosti - besedy
Masopust
Dny vědy a techniky
Sbírka potřeb, pamlsků pro psí útulek
Rekreační plavání (ŠD)
Školní výlety

„Zpívání pro radost“ se smíšeným sborem
CANTICORUM
Mikulášská nadílka
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd
Besedy s Městskou policií
Vánoční dílna pro veřejnost
Velikonoční jarmark pro veřejnost

Výstava hub – integrovaná výuka
Návštěva Knihovny města Plzeň
DEPO 2015
Polanova síň - besedy

„Zpívání na Benešovce“
Čtení dětem v MŠ
Vánoční jarmark v Národ. muzeu
Bramboriáda
Odpoledne s integrovaným záchranným
systémem
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Beseda s hokejisty HC Plzeň
Sedmiboj dívek
„Škola naruby“

ALPINUM Plzeň 2016
Desetiboj chlapců

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
Divadlo Dialog

Škola není oficiálním partnerem školy v tuzemsku a v zahraničí.

7. 1 Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových programech
Mezinárodní projekt e-Tvinning Label
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.
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“
- Ovoce do škol
- Mléko do škol
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7.2 Výchovné poradenství
Na začátku školního roku 2015/2016 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 výchovnou poradkyní pečlivě prostudovány,
podepsány a poté byli s nimi podrobně seznámeni ostatní vyučující, kteří vždy
jednotlivé individuální vzdělávací plány rovněž podepsali.
Výchovná poradkyně osobně zajistila 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, zejména
paní Mgr. Zábrodskou a PhDr. Zíkovou. Během školního roku byly celkem dvě
pracovní schůzky VP v PPP. Proběhly celkem tři revize IVP v PPP, několik osobních
projednávání problémových situací.
Ve škole proběhlo jednání, která si vyžádal ZZ s PPP. Na konci školního roku proběhla
hodnotící jednání se ZZ, TU, AP a VP žáků, kteří mají asistenta pedagoga.
V červnu se VP zúčastnila DVPP na téma Jak efektivně sestavit IVP. Seminář byl
organizován NIDV.
Výchovná poradkyně se během školního roku účastnila všech pedagogických rad, na
kterých vždy informovala vedení školy i ostatní pedagogy o aktuálních změnách
v počtech vyšetření či IVP. Zároveň pak navrhovala konkrétní výchovná opatření.
Celkem bylo uskutečněno za celý školní rok 14 výchovných komisí, které se týkaly
zejména nevhodného chování daných žáků na půdě školy a špatného prospěchu.
Kontaktován a pozván na výchovnou komisi byl i zástupce OSPODu, sociální
pracovnice. Probíhala opakovaně i jednání a komunikace se sociálním odborem MmP.
Výchovná poradkyně po celý školní rok úzce spolupracovala s vedením školy a ŠMP.
Několikrát během školního roku musela výchovná poradkyně řešit kázeňské problémy
některých žáků individuálním pohovorem za přítomnosti třídního učitele, ZZ či vedení
školy. Byla nově vytvořena na disku T: složka VP, ve které jsou umístěny různé
formuláře, informace a také jednotlivé IVP.
Cíle základního vzdělávání: zajistit žákům rovné příležitosti ke vzdělávání –
systematicky byli podporováni žáci se SVP, při realizaci vzdělávání byly zohledněny
individuální vzdělávací potřeby žáků se SVP. Byla zajištěna poradenská činnost ze
strany VP a ŠMP. Průběžně a prokazatelně byly sledovány a vyhodnocovány výsledky
plnění IVP. Zvýšená pozornost byla věnována žákům – cizincům a probíhala
spolupráce s organizací Tady a teď. Pro dva žáky školy byl zajištěn asistent pedagoga.
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Oblast řízení - rodiče se mohli vyjádřit k IVP prostřednictvím přílohy IVP, jak s dětmi
pracují doma.

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola ve školním roce 2015/2016 žádné projekty financované z cizích zdrojů nerealizovala.

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním
2015/2016
Termín

Závěry

Přijatá nápravná
opatření

22.a 25.1.2016
22. a 23.3.2016

Nebyly shledány nedostatky

žádná

10 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.

11

Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Jako pozitivní je možno hodnotit ve školním roce 2015/2016 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.
Dalším velice významným partnerem je i 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
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-

ZŠ Blatnice
Cizinecká policie
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
Pedagogicko - psychologická poradna Plzeň
Středisko výchovné péče
Dětský diagnostický ústav
Český červený kříž
P – centrum Plzeň
POINT 14
TADY A TEĎ
Člověk v tísni
Informační a poradenské středisko ÚP v Plzni
ZOO Plzeň
Komerční banka
ZAK TV s.r.o.
ANAVITA
CANTICORUM
Skauti

Na škole nepracuje odborová organizace.

Mottem spolupráce s veřejností je otevřenost, vstřícnost, partnerství.
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12 Hospodaření školy za kalendářní rok 2015
12.1 Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015
( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogů
Ostatní
Počet
zaměstnanců
Dosažený
průměrný
měsíční plat

31,24 / 30,39

13,50 / 11,68

25 280,- Kč

15 520,- Kč

12.2 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
5 150
14 963
3 055
476
23 644
23 527
117

Datum: 11.10. 2016

…………………………………………………
podpis ředitele školy

Datum: 14.10.2016

…………………………………………………
podpis předsedy ŠR
Michal Mařík
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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy
za školní rok 2015 / 2016
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň,
Doudlevecká 35, příspěvková organizace
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1 Identifikační údaje o mateřské škole
Statutární orgán:

Mgr. Ivana Čapíková
ředitelka Benešovy základní školy a mateřské školy Plzeň,
Doudlevecká 35, příspěvkové organizace

Adresa:

Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň

Název předškolního zařízení:
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková
organizace
IZO: 07 543 494
IČ:

70 879 761

Právní forma:
Zřizovatel:

příspěvková organizace

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.
Kapacita:

44 dětí

Počet tříd:

2 s celodenní péčí

Provozní doba školy:

denně od 6.30 do 16.00 hodin

Vedoucí učitelka MŠ:

Ivana Neubauerová

email:

neubauerovaiv1@benesovazs.plzen-edu.cz

webové stránky:

www.benesovaskola.cz

37

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
tel: 378 028 561, fax: 378 028 567, e-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
www.benesovaskola.cz

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 v 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. V září roku 2009 byla rozšířena na dvoutřídní mateřskou školu. Spojením
mateřské a základní školy má mateřská škola možnost spolupracovat se ZŠ a využívat
prostory tělocvičny a venkovního hřiště spolu s veškerým sociálním a technickým
zázemím základní 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
je k dispozici zahrada.

3 Věcné podmínky
Mateřská škola je v jednopatrové budově s podkrovím, její technický stav je velmi
dobrý. Interiér třídy v přízemí je bezbariérový, pouze při vstupu do budovy je několik
schodů, na kterých je umístěn dřevěný nájezd.
Pro děti v přízemí slouží prostorná třída a herna, stálá ložnice, hygienické a sociální
zařízení i se sprchovým koutem, šatna a přípravna jídel. V přízemí je také sociální
zařízení pro dospělé, komora na úklidové pomůcky, šatna pro zaměstnance a kabinet
s pomůckami. Interiér školy zdobí obrázky a prostorové výtvory našich dětí a děti se na
jeho utváření podílejí. Třída s hernou byla vybavena novým nábytkem v roce 2003. Pro
děti je vytvořen koutek pracovní, kuchyňský, lékařský, čtenářský, kadeřnický,
divadelní, počítačový. V patře je prostorná herna zařízena novým nábytkem a také
herními koutky. Vybavení hračkami a pomůckami v obou třídách je standardní. Hračky
jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a ukládat.
V patře není stálá ložnice, lehátka pro děti se denně připravují. Třída je s klimatizací.
Lehátka jsou zdravotně nezávadná, bezpečná a estetická. Je zde také nově zbudovaná
výdejna jídla, veškeré zařízení je v nerez provedení. Každá třída má vytvořeny
podmínky pro pitný režim dětí. Jídlo je dováženo ze základní školy, pro přepravu jídla
do patra slouží výtah. V podkrovní části mateřské školy se nachází herna, která je
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využívána i jako tělocvična. Je vybavena kvalitním kobercem a tělovýchovnými prvky
jako je například: trampolína, skluzavka, tělovýchovné náčiní, prolézačky.
Vytápění budovy je plynové, přehled teploty registrují teploměry. Teplotu lze měnit
pomocí termostatických kohoutů.
Na jižní straně MŠ je k dispozici školní zahrada s pískovištěm, s prolézací věží a
kolotočem. Je zde dřevěný altán, který je vybaven dřevěnými lavičkami. Hračky na
pískoviště jsou uloženy ve dřevěném přístřešku. Děti mají možnost se zchladit zahradní
sprchou.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní normy dle
platných předpisů.
Ve školním roce 2015/2016 bylo na školní zahradě vybudováno nové zastřešené
pískoviště. Obě třídy se vybavily novými hračkami. Pravidelně je doplňován výtvarný
materiál pro práci s dětmi. Do třídy v prvním patře byla instalována interaktivní tabule
s PC.

4 Životospráva
V minulém školním roce jsme, ve spolupráci s vedením školy a vedoucí školní jídelny,
spolupracovali na výraznějším ozdravění stravy v mateřské škole. Paní kuchařky
postupně odstraňují nedostatky ve zdravém stravování, například častěji se v jídelníčku
objevila bílá masa, luštěniny či bylinky.
Děti jsme do jídla nenutili, ale snažili jsme se je motivovat k ochutnání stravy a vytvořit
jim tak plynulý a efektivní návyk na zdravé a pravidelné stravování.
Děti se postupně učily mazat si samy dopolední svačinky, čímž jednak procvičovaly
jemnou motoriku, ale zároveň s pocitem „vlastní přípravy“ jídla přicházela i nová
motivace svačinku sníst.
Velice dbáme na pitný režim dětí. Nabídka nápojů – šťávy, čaje, voda s citronem a
mátou, mošt, mléko ochucené i neochucené – je velice pestrá, tudíž i děti s nechutí
pravidelně pít snadno motivujeme k doplnění tekutin.
Učitelky dbaly ve stravování na správný vzor pro děti.

5. Psychosociální podmínky
Zaměstnanci školy, jak učitelé, tak školnice, se snažili o týmovou spolupráci a atmosféru
důvěry. Stejně tak otevřeně a vstřícně přistupovali k rodičům dětí.
Děti byly vedeny ke společnému vytváření pravidel, k toleranci, respektu jednoho k
druhému, či k ochotě spolupracovat a pomáhat. Učitelky se snažily dětem věnovat čas
dle osobních potřeb, zbytečně děti nestresovaly, přihlížely k jejich individualitě.
Zároveň jsme se však snažili dětem vštípit potřebný řád, který jim dodává pocitu
bezpečí.
39

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
tel: 378 028 561, fax: 378 028 567, e-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
www.benesovaskola.cz

Úkolem učitelky je snažit se přimět dítě k touze komunikovat. Otevírat se. Důvěřovat.
Dále jsme dbali na přiměřenou adaptaci nových dětí, nebránili jsme dočasnému pobytu
rodičů ve třídě a snažili se o plně pozitivní dojmy dítěte z prvních dnů trávených ve
školce.
Víme, že je děti třeba především povzbuzovat, vnímat jejich kladné stránky, ty
vyzdvihovat, posilovat vědomí jejich hodnoty a tak přirozeně potlačovat negativní
vzorce chování.
Každý den byl uveden krátkou rozcvičkou, s příběhem či písní. Celý školní rok děti
trávily mnoho času venku, učitelky pomáhaly dětem k dostatečnému pohybu nabídkou
různých svižných a zajímavých her. Pro případy špatného počasí nám sloužila k
pohybu tělocvična školky či velká herna ve třídě.
Odpočinek je pro dítě velmi důležitý, pokud má problém usnout, má šanci se alespoň
zklidnit, vstřebat dojmy, prožitky či těžší situace v dopoledni. Proto i předškoláci měli
tento čas na relaxaci, která jim byla krácena dle individuální potřeby, nejčastěji o půl
hodiny. Děti pak měly prostor pro kreslení či grafomotoriku.

6 Organizační zajištění vzdělávání a chodu MŠ
Děti v mateřské škole byly ve třídách rozděleny podle věku. Ve třídě v přízemí byly
starší děti, ve třídě v 1. patře děti mladší:
Včeličky: 26 dětí (13 děvčat, 13 chlapců) – třída předškolních a starších dětí
Berušky: 18 dětí (9 děvčat, 9 chlapců) – třída mladších dětí
Jsme menší mateřská škola, proto měly děti výhodu v tom, že se často potkávaly při
společných akcích ve škole i na školní zahradě. Starší děti pomáhaly mladším
v adaptaci na nové prostředí a nejmladší děti v nich tak mohly vidět starší sourozence i
kamarády.
Dětem i jejich vzdělávání jsme se neustále věnovali. Uplatňovali jsme individuální
přístup ke každému dítěti.
Spontánní hra byla během celého pobytu dítěte v mateřské škole přerušena pouze
řízenými činnostmi pod vedením učitelek. Děti jsme podněcovali k vlastní aktivitě a
experimentování.
Pohybové aktivity jsme zařazovali po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole. Pobyt
venku jsme využívali k procházkám kolem řeky, v okolí mateřské školy nebo na školní
zahradě. Režim dne nebyl pevně časově ohraničen, byl dostatečně pružný, vycházel
z potřeb dětí.
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7. Údaje o přijímacím řízení do MŠ
Přijímací řízení do mateřské školy proběhlo ve dnech 30.3. a 31.3.2016 dle kritérií
přijímání dětí do MŠ zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2016/2017.
Počet přijatých žádostí k předškolnímu vzdělávání
Počet přijatých dětí
Počet přijatých dětí na jinou MŠ
Počet nepřijatých dětí

41
20
15
5

8 Řízení mateřské školy
V oblasti řízení MŠ jsme dbali na každodenní vzájemnou komunikaci, předávání si
informací, zkušeností, což je základem úspěšné práce naší mateřské školy. Všichni
pracovníci samostatně a bez obav vyjadřovali své názory, které ostatní také otevřeně
přijímali. Pracovali jsme v ovzduší vzájemné důvěry a tolerance.
Podmínkou úspěšného řízení byl pro nás funkční informační systém jak uvnitř, tak i
navenek, jasná pracovní náplň zaměstnanců, jasná pravidla, povinnosti, pravomoci a
kompetence.
Všichni zaměstnanci mateřské školy se pravidelně zúčastňovali pedagogických,
organizačních a provozních porad v ZŠ, sekcí MŠ.

9. Personální a pedagogické zajištění
Pedagogičtí pracovníci
Ivana Neubauerová

vzdělání – střední odborné pedagogické
vedoucí učitelka MŠ
Jana Staňková
vzdělání – střední odborné pedagogické
Mgr. Lucie Tomešová Bartásková, DiS.vzdělání – vysokoškolské pedagogické mimo
obor, vyšší odborné pedagogické
Anna Kučerová, Dis.
vzdělání – vyšší odborné pedagogické
Provozní zaměstnanci
Dana Vališová – školnice

vzdělání – SOU, obor kuchař – číšník

Ve školním roce se pedagogické pracovnice v rámci dalšího vzdělávání zúčastnily
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těchto seminářů:
Ivana Neubauerová - Evaluace ŠVP v MŠ
Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních
Vedení přírodovědných expedic – okolí Úhlavy
Mgr. Lucie Tomešová Bartásková, Dis. – Primární logopedická prevence ve školství
Vedení přírodovědných expedic - mykologie

10 Spoluúčast rodičů
Ve školním roce 2015/2016 jsme spolupracovali s rodiči dětí podle ŠVP. Uspořádali jsme
schůzku pro rodiče na začátku školního roku i schůzku pro rodiče nově přijatých dětí
na konci školního roku. Na schůzkách jsme rodiče seznámili s provozem MŠ, školním
řádem, školním vzdělávacím programem, připravovanými akcemi, s nadstandardními
aktivitami, informovali jsme je o třídních vzdělávacích programech, o průběhu celého
dne v MŠ.
V obou třídách se mohli rodiče s dětmi účastnit mnoha akcí (např. podzimní tvoření,
vánoční besídka, jarní tvoření, jarní besídka, rozloučení s předškoláky,…). Při těchto
akcích se mohli seznámit s rodiči jiných dětí i neformálně se setkat s učitelkami.
Rodiče jsme informovali o akcích a aktivitách v mateřské škole na nástěnkách v šatnách
i na webu školy, kde byly vyvěšeny týdenní plány na každý týden. Rodiče si mohli na
webu školy také prohlédnout fotografie z akcí, kterých se jejich děti účastnily.
Na základě pozorování dětí a zaznamenávání jejich pokroků hovořili učitelky s rodiči
o rozvoji jejich dítěte. Některým rodičům bylo doporučeno navštívit logopeda, jiným
pedagogickou poradnu, aby děti mohly lépe prospívat. Samozřejmě učitelky
zachovávali diskrétnost. S rodiči o citlivých věcech hovořily v soukromí.
Rodiče nosili do školky papíry pro děti na malování i další pomůcky, doporučovali nám
vhodné akce pro děti, které jsme i navštívili (např. koncert ZUŠ Sokolovská).
Na závěr školního roku vyplňovali rodiče předškolních dětí dotazníky spokojenosti.
Výsledky byly velmi pozitivní.
Vztahy s rodiči chceme dále rozvíjet a pokračovat ve spolupráci s nimi podle ŠVP.

11. 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 se jmenuje:
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„Pojďte děti, budeme si hrát, svět a sebe poznávat“.
Téma školního roku 2015/2016 mělo název „Pojďme vrátky za zvířátky“.
Pracovali jsme s těmito integrovanými bloky:
1. Září klepe na vrátka, připravte se děťátka
2. Na podzim když padá listí, sluníčko se čapkou jistí
3. Čerti do okýnek buší, andělíčkům křídla sluší
4. Paní zima na trůnu, z rampouchů má korunu
5. Jednou z rána se to stalo, sluníčko se rozesmálo
6. Z jara přímo do léta, čas jak ptáček přelétá
ŠVP byl dál rozpracován do třídních vzdělávacích programů. Stejně tak i téma roku.
Děti se po celý rok seznamovaly se životem zvířat z různých míst naší planety a
v různých ekosystémech. V rámci tohoto tématu jsme za přispění rodičů zakoupili pro
děti permanentku do ZOO Plzeň, kam pravidelně docházely. Využívali jsme nabídku
výukových programů.
S dětmi jsme absolvovaly tyto programy:
 Z pohádky do pohádky
 Česká řeka
 Cesta do Afriky
 Cesta za drakem
 Naše příroda“
 Na statku“
 Akvatera
 Dravci
Během celého školního roku jsme ve výchovně vzdělávací práci vycházeli ze školního
vzdělávacího programu, jeho cílů a výstupů tak, aby děti získávaly základy klíčových
kompetencí, které jsou důležité pro další etapy vzdělávání a příznivý rozvoj dětí.
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, a na webových stránkách školy. Na konci roku obdrželi v rámci evaluace
rodiče DVD s fotografiemi dění v MŠ za celý školní rok.

12 Nadstandartní aktivity
Ve školním roce 2015/2016 byl pro děti zajištěn kroužek anglického jazyka, který vedla
paní učitelka Barbora Boušová ze základní školy.
Na podzim chodily starší děti do solné jeskyně KuSka, mladší děti chodily do solné
jeskyně ve fakultní nemocnici celé první pololetí. Starší děti docházely druhé pololetí na
kurz předplavecké výuky v SK Radbuza, mladší děti navštívily bazén třikrát.
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Pro děti jsme zajistili velké množství kulturních akcí jak v MŠ, tak v Polanově síni a
v divadle Alfa.
Před zápisem do ZŠ byl u předškolních dětí proveden Mgr. Zábrodskou z PPP Plzeň
screening školní zralosti.
Doplňujícími aktivitami ŠVP byla „Metoda dobrého startu“ pro předškolní děti
a „Jazykohrátky“ pro všechny děti z MŠ. Projekt podpory komunikačních dovedností
byl zaměřen na cílenou logopedickou prevenci. Paní učitelka Kučerová pracovala
s dětmi jedenkrát za 14 dní po skupinách.
Díky dotaci od MŠMT v rámci rozvojovému programu Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016 jsme realizovali „Povídánky – projekt
logopedické prevence“. Získali jsme 15 000,- Kč. V dubnu ukončila školení jedna
pedagogická pracovnice MŠ v 67 hodinovém akreditovaném kurzu Logopedický
asistent – Primární logopedická prevence ve školství. Díky tomu mohla od dubna začít
probíhat logopedická prevence pro předškolní děti jedenkrát týdně.
Pořídili jsme 4 kusy odborné literatury, takže si učitelky mohou rozšiřovat své
vědomosti, čerpat inspiraci pro práci s dětmi v oblasti logopedické prevence nebo
pomocí těchto knih dělat depistáž.
Dále jsme zakoupili speciální pomůcky, které používáme ke skupinové logopedické
prevenci Povídánky nebo k individuální práci s dětmi, kdy rozvíjíme jejich
komunikační dovednosti.

13 Spolupráce se základní školou
V loňském školním roce pokračovala mateřská škola v dobré spolupráci se základní
školou:
 V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, do kterého je MŠ a ZŠ zapojena od
1.1.2014, docházeli do mateřské školy žáci předčítat dětem před odpočinkem
pohádky
 Předškolní děti navštívily před zápisem první třídy
 Předškolní děti se pravidelně účastnily ve spolupráci s pí. učitelkou Krásnou
Recyklohraní
 Předškolní děti docházely do ZŠ na „Školu nanečisto“

14 Přehled akcí mateřské školy
Třída Berušky
 Návštěvy solné jeskyně (celé pololetí)
 1.10.2015
Grétička Perlička (divadlo Ondřej)
 21.9.2015
Výlet do lesoparku Homolka
 23.9.2015
Jak Čochtánek a Lesněnka chránili přírodu (Polanova síň)
 30.9.2015
Výlet do arboreta Sofronka (Včelí stezka)
 7.10.2015
Žlutý den
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12.10.2015
4.11.2015
5.11.2015
9.11.2015
11.11.2015
13.11.2015
30.11.2015
2.12.2015
3.12.2015
4.12.2015
7.12.2015
9.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
13.1.2016
18.1.2016
20.1.2016
27.1.2016
28.1.2016
10.2.2016
18.2.2016
3.3.2016
4.3.2016
9.3.2016
11.3.2016
16.3.2016
23.3.2016
19.4.2016
8.4.2016
13.4.2016
26.4.2016
27.4.2016
29.4.2016
3.5.2016
5.5.2016
12.5.2016
18.5.2016
19.5.2016
25.5.2016
26.5.2016
1.6.2016

Projdeme se po ZOO (Polanova síň)
Návštěva knihovny (Les)
Návštěva ZOO „Za zvířátky do pohádky“
Fotografování dětí
Za bílou podkovou (stopovačka)
Včelí medvídci (Alfa)
Vyšetření zraku (Prima vizus)
Čertovské pohádky (Polanova síň)
Návštěva ZOO „Česká řeka“
Mikulášská nadílka
Pečení vánočních perníčků
Zdobení vánočních perníčků
Pohádka o Vánocích (Polanova síň)
Vánoční nadílka
Bílý den
Rytmická show
Návštěva ZOO „Cesta do Afriky“
Karneval
Cesta na sever (divadlo Ondřej)
ZOO „Cesta za drakem“
MŠ Kouzelnické představení
ZOO „Naše příroda“
MŠ Divadlo Letadlo „Do vesmíru“
Divadlo dětí Alfa „Kolíbá se velryba“ + prohlídka
„Na tom našem dvorečku“ (Polanova síň)
Návštěva ZOO „Na statku“
Beseda s Pomocnými tlapkami
Výchovný koncert ZUŠ Chválenická
„Veselá zvířátka“ Polanova síň
Beseda s Policií ČR
Akvatera
Návštěva ZOO „Dravci“
slet čarodějnic
Výlet okolo boleveckých rybníků
HZS Plzeň Košutka
Návštěva bazénu
Fotografování dětí
Návštěva bazénu
ZZS Plzeňského kraje
Návštěva bazénu
Den dětí
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 2.6.2016
 6.6.2016
 15.6.2016

Návštěva bazénu
beseda s policistkou o chování ke psům
Školní výlet Zámecký statek Újezd Nade Mží

Třída Včeličky
 15. 9. – 27. 10.2015 Pobyt v solné jeskyni (každé úterý)
 1.10.2015
Divadélko Ondřej: Grétička perlička (MŠ)
 7.10.2015
Žlutý den ( 5. - 9.10. – „Bramborový týden“)
 12.10.2015 Projdeme se po ZOO (Polanova síň)
 4.11.2015
Návštěva ZOO-„Za zvířátky do pohádky“
 11.11.2015 Za bílou podkovou (stopovačka)
 13.11.2015 Včelí medvídci (Alfa)
 5.11.2015
Svět kolem nás (Polanova síň)
 26.11.2015
Testování obratnosti předškoláků Pohyb „1P“
 30.11.2015 Vyšetření zraku (Prima vizus)
 2.12.2015
Návštěva ZOO – „Česká řeka“
 4.12.2015
Mikulášská nadílka
 7.12.2015
Pečení vánočních perníčků
 9.12.2015
Zdobení vánočních perníčků
 16.12.2016
Screening předškoláků od PPP Plzeň
 17.12.2015 Pohádka o Vánocích (Polanova síň)
 17.12.2015 Vánoční nadílka
 17.12.2016
Prohlídka betléma v kostele sv. Jana Nepomuckého
 7.1.2016
Nezbedná pohádka (Polanova síň)
 12.1.2016
návštěva 1. tříd ZŠ
 13.1.2016
Bílý den
 18.1.2016
Rytmická show
 21.1.2016
Návštěva ZOO – „Afrika“
 27.12016 .
Karneval v MŠ
 28.1.2016
Cesta na sever (Divadélko Ondřej)
 9. 2.–21.6.
Plavecký výcvik (každé úterý)
 11. 2.2016
Návštěva ZOO – „Cesta za drakem“
 18. 2.2016
kouzelnické představení v MŠ
 2.2.2016
Návštěva ZOO – „Naše příroda“
 4.2.2016
Do vesmíru (Divadlo Letadlo)
 9.3.2016
Kolíbá se velryba (divadlo Alfa)
 11.3.2016
Na tom našem dvorečku (Polanova síň)
 16.3.2016
Návštěva ZOO – Domácí zvířata
 23.3.2016
Beseda s Pomocnými tlapkami
 13.4.2016
Koncert pro školy – ZUŠ Sokolovská
 14.4.2016
Beseda s Policií ČR
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19.4.2016
21.4.2016
27.4.2016
28.4.2016
29.4.2016
5.5.2016
18.5.2016
25.5.2016
30.5.2016
1.6.2016
6.6.2016
15.6.2016

Výchovný koncert – ZUŠ Chválenická
Návštěva Akvatera
Návštěva ZOO – Dravci
Letem světem (Polanova síň)
Slet čarodějnic
HZS Plzeň Košutka
Fotografování dětí
Včelí stezka (arboretum Sofronka)
ZZS Plzeňského kraje
Den dětí
Beseda s policistkou o chování ke psům
Školní výlet Zámecký statek Újezd Nade Mží

Společné akce s dětmi a rodiči:
Berušky:





4.11.2015
16.12.2015
23.5.2016
21.6.2016

Podzimní dílna, lampionový průvod
Vánoční besídka, dílna, posezení
Májové posezení s besídkou
Rozloučení se školním rokem na školní zahradě s rodiči

Včeličky:





15.10.2015
15.12.2015
3.5.2016
23.6.2016
zahradě)

Podzimní tvoření s rodiči
Vánoční besídka s tvořením a posezením
Besídka pro maminky s tvořením
Rozloučení s předškoláky (pasování na školáky, posezení na školní

Akce pro širší veřejnost:
 14.3.2016
 27.6.2016

Den otevřených dveří v MŠ
Školní akademie – Historiáda
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