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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.
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.
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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.
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 i odborné učebny a pracoviště, 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.

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 Základní údaje o škole
1.1
Název školy (podle zřizovací listiny):
Základní škola: Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35,
příspěvková organizace
Sídlo školy:
Ulice, č. p., č. o.:
PSČ, město:

Doudlevecká č. p. 35, č. o. 1692
301 00 Plzeň

IČ: 708 79 761
IZO : ZŠ 102 228 131
MŠ 107 54 34 94
ŠD 115 400 150
REDIZO : 600069532
Právní forma:
Příspěvková organizace
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
Vedení školy:
Jméno ředitele školy: Mgr. Ivana Čapíková
Statutární zástupce ředitele školy: PaedDr. Marie Šollová
Telefonní spojení:
č. tel.: 378 028 564 ústředna (spojovatelka), 378 028 560 přímá linka na ředitelku školy, mobil
+420 607502495
Faxové spojení:
fax: 378 028 567
E – mailové spojení:
e-mail : skola@benesovazs.plzen-edu.cz
Webové stránky školy:
www: benesovaskola.cz
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1.2
Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení
č.j. 11 267/2009-21
Rozhodnutí ze dne 14. 5. 2009, s účinností od 16. 6. 2009, výmaz ředitele a statutárního orgánu
právnické osoby – ředitelka školy Mgr. Ivana Čapíková (od 1.4.2009), výmaz Čestmír Kunz.

1.3
Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských
zařízení)
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

18

372

4

120

2

44

1.4
Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a
školských zařízení
Popis oboru
Základní škola
Název
ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Kód oboru
79-01-C/01

Kapacita oboru
540 žáků

Č.j.
č.j. 724/2013

V ročníku
1. – 9. ročník

1. 5
Součásti školy
Název součásti
MŠ
ZŠ
ŠD

Počet žáků
2016/2017
44
372
106

Počet tříd, oddělení, skupin
2016/2017
2
18
4

Komentář:
kapacita MŠ – 44 dětí, kapacita ZŠ – 540 žáků, kapacita ŠD – 120 žáků
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1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita
jídelny

Počet dětských
strávníků

Počet
dospělých
strávníků *

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

500 jídel

318

38

5

5,00

*bez cizích strávníků

1.7
Zajištění dalšího stravování
Příprava dietního stravování*
(bezlepková a šetřící dieta)

Projekt Mléko
do škol

Projekt Ovoce do škol

ne

ano

ano

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

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 2016/2017 byl zaznamenám vyšší počet žáků nejen ze
školského obvodu školy, ale i z jiných oblastí města. Škola stále aktivně spolupracuje s vedením
hokejového klubu HC Plzeň 1929, zejména s p. Černým a p. Maříkem. Ve školním roce
2016/201 byl opět 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.
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1.10
Speciální třídy
Typ
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

Počet tříd Počet zařazených žáků
Poznámka
0
0
----------------------------0
0
Dle výkazu M3
0
43
Předmět: Tv

1.11
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 118 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 novým interním kamerovým systémem, novým zabezpečovacím
zařízením, hygienická úroveň sociálního zařízení odpovídá evropským trendům.
Kmenových učeben je 18, některé jsou vybaveny stavitelným nábytkem, který je upravován
během roku podle tělesných proporcí žáků.
Střednědobým plánem je nákup stavitelného nábytku do dalších kmenových tříd.
Ve všech třídách jsou moderní PC sestavy, které obnovuje SIT MMP.
Byla provedena další etapa výmalby podkroví, školní jídelny, kanceláře vedoucí ŠJ, tříd ŠD,
tělocvičny, včetně omyvatelného nátěru.
Provedena byla druhá etapa opravy terasy Heldova ulice.
Zahájena byla první etapa nátěru a renovace oken a to v přízemí hlavní budovu a suterénu
školy.
Do sborovny školy byla položena místo starého koberce nová vinylová podlaha.
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Pořízen bude zcela nový konvektomat do kuchyně.
Opraveny byly střešní okna ve štítu hlavní budovy.
Provedena byla též renovace vstupních dveří a dveří postranních – vstup ze dvora školy.
Též byly provedeny drobné opravy vybavení školy.
Žáci mají k dispozici relaxační místnost, kterou využívají o volných hodinách. Dohled po celou
dobu provozu zajišťuje pedagog.
Škola má školní dílnu, 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.
Pozornost byla též věnována pracovnímu prostředí zaměstnanců. Pro ně byly zakoupeny nové
lednice, dokoupeny kancelářské židle, mikrovlnná trouba.

1.12
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: 2 členové
Za pedagogické pracovníky: 2 členové
Za zákonné zástupce: 2 členové

9

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
35 / 31,8

Z toho odborně kvalifikovaných

100%

30/28,32

89%

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

2.4
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy
Celkový počet: 5 (1 finančně výhodnější zaměstnání, střední škola, 4 mateřská
dovolená)

2.5
Nepedagogičtí pracovníci
Celkový počet: 14

2.6
Věkové složení učitelů
Věk

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

muži
0
6
0
0
6
0

10

ženy
2
20
6
1
29
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2.7
Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků
Název
Studium pro výchovné poradce dle §8 Vyhlášky č.
317/2005 Sb.
Excell
Úspěšný rěditel
Projekty? Ano.
Dějepisná konference
ICT v ŠVP
DVPP – lektor semináře: Praxí prověřené náměty a
techniky ve Vv na 1. a 2. stupni ZŠ
Celkem:

Počet zúčastněných pracovníků
1
1
1
2
1
1
1
8

Důležitou součástí DVPP byly i interní školení:
- ŠkolaOnline
- Základní dokumenty školy
- Zdravá školní jídelna
- Bezpečnost a ochrana osob
- Požární ochrana
- CO osob (smluvní partner)
- BOZP a PO (smluvní partner)
- Osobní ochranné pracovní pomůcky
Dále pak:
- samostudium odborné literatury
- konzultační schůzky sekcí

2.8
Asistenti pedagoga
Celkový počet asistentů pedagoga
fyzický/přepočtený

Z toho odborně kvalifikovaných

3 / 2,19
Asistenti pedagoga pro žáky se soc. znevýhodněním: 0 / 0
Asistenti pedagoga se zdravotním postižením: 3 / 2,19
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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 2017/2018
Počet dětí u
zápisu
51

Počet odkladů PŠD
14

Očekávaný
počet dětí
37

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

24

3

0

(absolvent ZŠ ₌
9 let PŠD

29

2

0

Počet žáků
přihlášených na víceletá gymnázia
přijatých na víceletá gymnázia

---------------6
1

3.3
Počet žáků ( absolventů ZŠ dle 3.2
kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------0
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/2016
Počet kurzů

Počet absolventů
0

0
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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.

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

372
z toho
1

Prospělo s
vyznamenáním
(s pochvalou)
213
z toho
1

Prospělo Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno slovně

157

2

1

0

0

0

0

0

(§ 38)
Počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)
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4.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2.stupeň
- z toho 3.stupeň

Počet žáků
1.pololetí
0
0

2.pololetí
2
0

4.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem

4 727
15

Komentář:
Do omluvených 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 VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže 2017.

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 62
Důvody: přestup na soukromou ZŠ, stěhování, svěření do péče otci, babičce, střídavá péče,
ukončení aktivní činnosti u klubu HC Plzeň 1929, rodinné důvody
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 57
Důvody: stěhování do Plzně, změna bydliště v Plzni, nábor aktivních hráčů HC Plzeň 1929,
kladné reference na školu, nespokojenost na jiné škole
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5 Prevence rizikového chování
Škola vycházela z aktuální směrnice k primární prevenci rizikového chování žáků a minimálního
preventivního programu školy pro rok 2016/2017. 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 výchovnou poradkyní 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 čtvrtého adaptačního kurzu pro žáky šestých tříd,
který se opět uskutečnil v autocampu La Rocca v Konstantinových Lázních.
Koncem září byl vyhodnocen adaptační kurz žáků šestých tříd.
V listopadu se uskutečnila pro žáky deváté třídy přednáška na téma Neplánovaných těhotenství
a interrupcí, přednášela paní J Kultová z Národní iniciativy pro život.
V prosinci byly provedeny dotazníky v deváté třídě na téma „Hodnocení učitele žákem“ a
„Průzkum šikanování“, v 8.A a 4.A dotazníky na téma „Naše třída“, ve 4.B pak dotazník na téma
Třídní klima, v 6.B dotazník „Kdo je kdo v naší třídě“ a ve 4.A dotazník „Nedokončené věty“.
V prosinci byla zpracována (ZŘ) 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 2017 tradičně v Konst. Lázních.
V březnu byl proveden dotazník ve třídě 7.B na téma „Naše třída“.
V dubnu byl proveden dotazník ve třídě 5.C na téma „Naše třída“. Zároveň v dubnu se
uskutečnila přednáška pro žáka osmé a deváté třídy na téma „Ilegální drogy a trestní
odpovědnost“, přednášela MP Plzeň.
V květnu se uskutečnila přednáška pro žáky prvních, druhých a třetích ročníků na téma „Setkání
s cizí osobou“, přednášela opět MP Plzeň.
V květnu se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili Branného dne v Plzni na Bílé Hoře, který
uspořádala MP Plzeň ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1.
Ne vše se ale dařilo podle plánu. Neuskutečnila se plánovaná přednáška na téma nebezpečí a
škodlivost kouření (z časových důvodů lékařů FN Plzeň). ŠMP ovšem pravidelně ve všech
třídách, kterých se konkrétní problematika týká, sám přednášel a diskutoval se žáky a to
průběžně během celého školního roku.
ŠMP rovněž spolupracoval s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který byl v případě
nutnosti kontaktován. Většinou se jednalo o neomluvenou absenci či nevhodné chování žáků.
Spolupráce s OSPOD funguje skutečně velice dobře.
Po celý školní rok 2016/2017 probíhala pravidelná komunikace mezi třídními učiteli. Spolupráce
všech zainteresovaných byla velmi dobrá.
Vynikající komunikace a spolupráce během celého školního roku probíhala s VP, která
přizvávala ŠMP na důležité výchovné komise a v případě potřeby i k dalšímu jednání s rodiči.
Konzultační hodiny nebyly žáky příliš využívány, ale s konkrétními žáky, pokud bylo zapotřebí,
byl veden dialog. Konzultační hodiny pak v podstatě nebyly v uplynulém školním roce využívány
ani rodiči. Avšak proběhlo několik jednání s rodiči dle aktuální potřeby mimo konzultační
hodiny.
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Nadstandardní aktivity

6.1 – 6.7

Výtvarné soutěže
Název akce
Soutěž „Namaluj si svůj svět“
(Techmania Science Center
Plzeň)
Soutěž „Děti a sport“ (ÚMO
Plzeň 4)
Celostátní výtvarná soutěž:
Mladý designér 2016
Sport nás baví – 1. – 3.roč.

Umístění

Výtvarná soutěž v rámci
Recyklohraní
„Obrázky pro ANAVITU“

účast, bodové hodnocení

ocenění

ocenění
postup do finále 29.11.2016 v Mladé Boleslavi
ocenění

akce školy,

Dopravní soutěž cyklistů
Název akce
„Dopravní soutěž“

Umístění
5 . místo

Sportovní soutěže
Název akce
2. kolo Coca – Cola cupu
v kopané žáků 2. stupně
(Rokycany)
Okrskové kolo v Mc Donald´s
cupu v kopané žáků 4. - 5.
tříd (33. ZŠ Plzeň)
Okrskové kolo v Mc Donald´s
cupu v kopané žáků 1. - 3.
tříd (33. ZŠ Plzeň)
20. ročník Mc Donald´s cupu
v kopané žáků
Soutěž v rámci 20. ročníku
Mc Donald´s cupu v kopané
žáků:
„Vytvoř
svůj
transparent“
Sportovní den 2. stupně (v

Umístění
4. místo

4. místo

5. místo

účast na akci
1. místo (šek na 8000,- Kč – občerstvení v Mc Donald´s)

kladné hodnocení
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rámci MDD)
Okresní kolo v přespolním
běhu žáků 8. - 9. tříd
Okresní kolo přespolního
běhu žáků 4. - 5. tříd
Okresní kolo přespolního
běhu žáků 6. - 7. tříd
0. kolo Coca - Cola cupu v
kopané žáků 8. - 9. tříd
1. kolo Coca – Cola cupu v
kopané žáků 8. - 9. tříd
Obvodní kolo ve florbalu
žáků 8. - 9. tříd
Obvodní kolo ve florbalu
žáků 6. - 7. tříd
Okresní kolo ve florbalu žáků
1. stupně: Pohár základních
škol
Okresní kolo ve florbalu žáků
7. tříd
Krajské kolo ve florbalu žáků
1. stupně: Pohár základních
škol
Krajské kolo ve florbalu žáků
1. stupně: Pohár základních
škol

5. místo
11. místo
15.místo
postup do 1. kola
postup do 2. kola
5. místo

1. místo + postup do okresního kola
2. místo + postup do krajského kola

5. místo
2. místo (bez postupu do národního kola)

4. místo

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

Umístění
účast
účast
účast
účast
účast

Jazykové soutěže
Olympiáda v Aj
Konverzační soutěž v Aj
Gramatická olympiáda

školní
školní
školní
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Projekty, projektové dny (např.)
„Recyklohraní“
„Čertí škola“
„Slavnost slabikáře“
„Zdravé zuby“
„Vánoční chvíle“
„Celé Česko čte dětem“
„Ovoce do škol“

„Knížka pro prvňáčka“
„Setkání s jarem“
„Dravci“
„Vánoční zpívání u stromečku“
Den v zemi našich spolužáků - cizinci
„Nejoblíbenější večerníčky“
„Cvičení s overbaly“, relaxační chvilky ve
vyučování na 1. stupni ZŠ
Sportem ku zdraví
„Mikulášská nadílka“
„Masopust“
„Čtenářské pasy“
„Den země“
Projektová hodina Anglické zvyky a tradice 3.C
„Velikonoce“
Projekt „Kraje ČR“
Chechtálkův obchod – celoroční
Laboratorní práce Ch, 8. A
Exkurze do vodní elektrárny Čeňkova pila a Projektové dny s fyzikou, 9. A
Vydra
Mikroskopování hmyzu, 6. A
Projekt „Statistické šetření", 9. A
Laboratorní práce Fy
Literárně-historická exkurze do kláštera v Plasích
(ČJ)

Zájmové kroužky organizované školou
Šikulky
Florbal I., II., III.
Moderní tanec I., II.
Malí kutilové
Dramatický kroužek
Míčové a pohybové hry – Pecháčková
Kroužek anglického jazyka MŠ

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

„Zpívání pro radost“ se smíšeným sborem
CANTICORUM
Zimní výcvikový lyžařský kurz žáků 6. - 9. Mikulášská nadílka
ročníku (Nové Hamry)
Škola nanečisto
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd
Ozdravný pobyt pro žáky 3. tříd
Besedy s Městskou policií
Soutěž „ Řemeslo má zlaté dno“ (Techmania Vánoční dílna pro veřejnost
Plzeň)
postup do finále (odměna za účast)
Plavecký výcvik pro žáky 3. tříd
Pravidelné kulturní programy pro seniory –
ANAVITA
Besedy s Policií ČR
Polanova síň - besedy
Venkovní hry (agrese, agresivita, základy
environmentální výchovy)
Návštěva ZOO

Výstava hub – integrovaná výuka
Slavnost slabikáře
Besídka pro rodiče 1. tříd
Návštěva Knihovny města Plzeň
Polanova síň - besedy
Čtení v MŠ

Sportovní den 2. stupně (v rámci MDD)

Spaní ve škole – 3.B, 3.C

„Společně s úsměvem“ (vystoupení žáků 2.
stupně a souboru Canticorum v DEPO 2015)
Dny vědy a techniky
Sbírka potřeb, pamlsků pro psí útulek
Rekreační plavání (ŠD)
Školní výlety

„Zpívání na Benešovce“

Sportovní den II. stupně
Sedmiboj dívek

Čtení dětem v MŠ
Vánoční jarmark v Národ. muzeu
Bramboriáda ŠD
Odpoledne
s integrovaným
systémem
Desetiboj chlapců
Knížka pro prvňáčka

„Škola naruby“

Čtenářské pasy – 2.ročníky

Den otevřených dveří 2016: Vánoční tvoření

Spolupráce s nakladatelstvím Albatros – Klub
mladých čtenářů
19
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Vánoční koncert pro pro zaměstnance firmy
Návštěva SPŠS a SOŠ prof. Švejcara:
Modernizace techn. Vzdělávání (základy
programování a programy CAD)
Adopce sovy z plzeňské ZOO
Europe direct centrum (OV)
Vánoční turnaj ve vybíjené (2. – 4.r.),

DronFest 2017
Návštěva zoo s anglickým jazykem

Tvorba herbáře, 7. A
Europe direct centrum (OV)
Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu

Kulturní akce (např.)
Divadýlko Kuba
Filmová představení
Divadlo Alfa
Divadelní představení: Úklady a láska (ČJ)
Polanova síň
Divadelní představení „Viktorka Plzeň“

Městské knihovna Plzeň
Návštěva skládky Černošín-ekologie
Slavnostní akt u pamětní desky E. Beneše
Divadelní představení „Čert Tě vem“
Divadlo Dialog

6.3 6.4
Škola není oficiálním partnerem školy v tuzemsku a v zahraničí.

6.6
Výchovné poradenství
Škola je především vzdělávací institucí a i proto poradenské služby by z toho měly vycházet.
Hlavní odpovědnost za výchovu dítěte a jeho základní postoje ke vzdělávání a společnosti má
rodina žáka. Škola má roli pomáhající - pomáhá vychovávat, ale nepřevychovává. V dané oblasti
má její práce charakter formativní.
Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Ve školním roce 2016/2017 práce výchovného poradce byla zaměřena zejména na oblasti:
- metodická pomoc pro práci s integrovanými žáky
- shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
- projednávání s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo
speciálně pedagogickém centru (žáci s vývojovými poruchami učení a chování, se
smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením)
- koordinace poskytování poradenských služeb
- kontrola a evidence IVP u integrovaných žáků
- zajišťování a zprostředkování spisové dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
- metodická pomoc ostatním vyučujícím
- práce ve výchovných komisích
- organizování individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů
žáků
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-

sledování změn v postupech a předpisech týkajících se problematiky výchovného
poradenství a seznamování o těchto změnách ostatní kolegy
poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních
zákonným zástupcům
koordinace poradenských služeb v rámci ŠPP, mimo školu a spolupráce se školskými
poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními (pedagogickopsychologická poradna - PPP, speciálně pedagogické centrum - SPC, sociálně právní
odbor na ochranu dítěte, Policie ČR, organizace Tady a Teď apod.)

V letošním školním roce probíhala spolupráce s třídními učiteli v pomoci při řešení i konfliktních
situací ve škole (rodič - učitel, žák-žák).
Probíhala individuální poradenská práce se zákonnými zástupci i žáky při osobních obtížích
související se školním vzděláváním.
Proběhlo i několik konzultací s psychologem.
Opakovaně během roku byla ve spolupráci se školním metodikem prevence zjišťováno sociální
klima v různých třídách a snažila se o další práci a zlepšování sociálních vztahů ve třídách či
školní družině.
Proběhlo několik hospitací ve třídách s integrovanými žáky na 1. stupni.
V letošním školním roce se podle plánů pedagogické podpory vzdělávalo 12 žáků, podle
individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo 28 žáků, vyšetření mělo 33 žáků.
Tento
počet
je
platný
k 30.6.2017.
V letošním školním roce učitelé prvního stupně vypracovávali mnoho pedagogických diagnostik,
jako podklad pro plány pedagogické podpory nebo podklad pro další vyšetření v PPP.
Byla provedena vyhodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce prostřednictvím
čtvrtletních zpráv, pololetní a závěrečné zprávy výchovného poradce. Ke konci školního roku
byla
vypracována
Analýza
výchovného
poradenství.
Zajišťovány byly metodický materiály pro učitele, zejména poskytováním internetových odkazů
a jejich uveřejněním ve složce na disku T: a na nástěnce ve sborovně školy.
Výchovný poradce se snažil o metodickou pomoc v dlouhodobém systematickém sledování a
tvorbě podmínek pro harmonický vývoj žáků, zpracování osobní charakteristiky žáků při jejich
problémech, o informovanost učitelů, rodičů a žáků o činnosti výchovného poradenství, o
individuální pomoc při řešení výchovných a výukových obtíží žáků, spolupracovala jsem se PPP,
SPC, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školním metodikem prevence.
Spoluprace s SPC, SPC při Nautis.
Jako výborná se jeví spolupráce s organizací Tady a teď, spolupráce s Odborem státní sociální
péče MMP.
U výchovného poradce je vyčleněn prostor pro literaturu, metodické materiály i propagační
materiály zabývající se problematikou výchovného poradenství, tyto materiály jsou přístupné
všem pedagogům, kteří je využívají v rámci své výuky či práce s žáky.
V kabinetu u výchovného poradce je možno zjistit informace o institucích, organizacích a
odbornících pracujících v oblasti propojených s péčí o žáky či kontakty na tyto instituce
zpětná vazba je formou osobního individuálního kontaktu
Předem stanovené hodiny Konzultační hodiny pro rodiče nikdo nevyužil. Proběhlo ale několik
konzultací mimo tyto hodiny na základě předchozí domluvy. Byla vždy snaha o aktuální řešení.
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Proběhla spolupráce se všemi „subjekty“ školy a snad se i dařilo vytvářet základnu primární
prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
Ze strany školního poradenského pracoviště se dařilo prohloubit a zkvalitnit spolupráci a
komunikaci se zákonnými zástupci žáků a rodiči .
Podařilo se průběžně monitorovat a vyhodnocovat účinnost opatření oblasti prováděných
aktivit a činností spojených s výchovným poradenství.
Dařilo se včas intervenovat v případě podezření na problémy u jednotlivých žáků.

7. Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových programech
Mezinárodní projekt e-Tvinning Label
Škola je v současné době zapojena do projektů:
- „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 ško

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola ve školním roce 2016/2017 žádné projekty financované z cizích zdrojů nerealizovala.

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním
2016/2017
Termín
4.5.2017

Závěry

Přijatá nápravná opatření

Nebyly shledány nedostatky
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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 2016/2017 spolupráci 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
- 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.
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2016
1. Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016
( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogů
Ostatní
Počet
zaměstnanců
Dosažený
průměrný měsíční
plat

33 / 31,80

14 / 13,25

24 564,- Kč

14 425,- Kč

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
5 214
16 365
3 363
25
24 942
24 844
98

Datum: 6.10. 2017

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

Datum:

…………………………………………………
podpis předsedy ŠR
Michal Mařík
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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy
za školní rok 2016 / 2017

¨
¨
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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: 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.
Kapacita:

44 dětí

Počet tříd:

2 s celodenní péčí

Provozní doba školy: denně od 6.30 do 16.30 hodin
Vedoucí učitelka MŠ: Ivana Neubauerová
email:

neubauerovaiv1@benesovazs.plzen-edu.cz

webové stránky:

www.benesovaskola.cz
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2. Údaje o pracovnících MŠ
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
Michaela Metelková – školnice
3. Organizační zajištění vzdělávání a chodu mateřské školy
V mateřské škole byly v tomto školním roce děti rozděleny do 2 smíšených tříd.
Ve třídě Včeličky bylo 10 předškolních dětí a 16 dětí mladších. Ve třídě Berušky bylo 13
předškolních dětí a 5 dětí mladších.
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.
Pro předškolní děti z obou tříd jsme pořádali společné akce. Dětem i jejich vzdělávání jsme se
neustále věnovali. Uplatňovali individuální přístup ke každému dítěti.
Spontánní hra byla během celého pobytu dítěte v mateřské škole přerušena pouze řízenými
činnostmi pod vedením učitele. 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 a ke hrám na školní zahradě. Režim
dne nebyl pevně časově ohraničen, byl dostatečně pružný, vycházel z potřeb dětí.

4. Dlouhodobé záměry a priority mateřské školy
Hlavním záměrem našeho školního vzdělávacího programu je vytvořit pro všechny děti klidné,
vyrovnané, vstřícné, stimulující prostředí pro každodenní pobyt v mateřské škole.
Do popředí je stavěna individualita. Každé dítě je nositelem jedinečného vzoru, rozličného
průběhu vývoje, svou individuální osobností s vlastním stylem učení, temperamentem,
potřebami, zájmy, charakteristickou strukturou inteligence, vlohami a schopnostmi.
Naším cílem je vytvářet takové podmínky k rozvoji a učení dítěte, které tuto individualitu
respektují.
Dalším cílem programu je umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech.
Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou
osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky
života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.
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5. Školní vzdělávací program:
Ve školním roce 2016/2017 jsme i nadále pracovali podle programu „Pojďte děti, budeme
si hrát, svět a sebe poznávat“. V tomto školním roce jsme motivovali děti ve výchovně
vzdělávací práci tím, co je pro ně blízké, místem, kde žijí, tedy Plzní a jejím blízkým okolím.
Toto téma prolínalo všemi činnostmi a tak se děti během roku hravým a nenásilným
způsobem blíže seznámily s městem, jeho zajímavostmi a charakteristikami.
6. Nadstandartní aktivity
V podzimních měsících jsme opět navštěvovali s dětmi solné jeskyně. Třída Berušek docházela
do solné jeskyně ve Fakultní nemocnici Plzeň Bory a třída Včeliček do solné jeskyně KuSka na
Klatovské třídě. Ve druhém pololetí chodily předškolní děti na plavecký kurz do bazénu SK
Radbuza Plzeň.
Pro děti jsme zajistili návštěvu divadel v MŠ (Letadlo, Dráček, Ondřej). Pravidelně jsme s dětmi
navštěvovali divadelní představení v Polanově síni a dvakrát jsme navštívili divadlo Alfa. Pro
předškolní děti jsme zajistili sportovní akci Pohyb „1P“, kterou připravuje Nadace sportující
mládeže, a návštěvu Depa 2015, kde si užili interaktivní výstavy „Má plast, pojďte ekologicky
tvořit“ a „Dobrodruzi“. Navštívili jsme také svíčkárnu Rodas v Liticích. Pro rodiče s dětmi jsme
připravili podzimní dílnu zakončenou lampionovým průvodem, vánoční dílnu s besídkou, jarní
dílnu s besídkou a rozloučení s předškoláky na školní zahradě. Jako každý rok si děti užily
barevné dny – žlutý, bílý se stopovačkou „Za bílou podkovou“ a zelený spojený se Dnem Země.
Před Vánoci přišel za dětmi Mikuláš s čertem a andělem. S perníkovou babičkou si děti nazdobily
vánoční perníčky. Navštívili jsme domov pro seniory Anavita. Pro rodiče jsme připravili den
otevřených dveří a informativní schůzky.
Na závěr školního roku jsme jeli na výlet na statek Černá ovce, do West parku a na Radyni.
Doplňujícími aktivitami ke vzdělávacímu programu byly:
Program prevence sociálně patologických jevů, Projekt podpory komunikačních dovedností
a Metoda dobrého startu.

7. Využití poradenských služeb:
V tomto školním roce probíhala spolupráce s PPP Plzeň, Částkova 78, konkrétně s PhDr.
Kateřinou Zíkovou. Na základě vyšetření byl jednomu dítěti doporučen asistent pedagoga a
vzdělávání podle IVP.
8. Materiálně technické vybavení MŠ
Ve školním roce 2016/2017 bylo vybavení školní zahrady doplněno o nové herní prvky. Bylo
vybudováno mlhoviště pro děti a pod herní věží bezpečná dopadová plocha. Jako každý rok byl
doplněn výtvarný materiál a zakoupeny hračky a pomůcky pro výchovnou činnost.
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9. Životospráva
V tomto školním roce jsme s vedením školy a vedoucí školní jídelny nadále spolupracovali na
výraznějším ozdravění stravy v mateřské škole.
Děti jsme do jídla nenutili, ale snažili 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 i odpolední 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.
10. Evaluace MŠ
Evaluace je proces běžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání,
realizovaný uvnitř mateřské školy. Jedním z výstupů je výroční zpráva.
V rámci evaluace prováděla vedoucí učitelka hospitační činnost u jednotlivých učitelek,
kontrolní činnost týkající se povinné dokumentace, doplňování přehledu posunů jednotlivých
dětí a vypracovávání třídních vzdělávacích plánů, evaluace výchovně vzdělávací práce učitelek.
Součástí evaluace bylo také vyplňování evaluačních dotazníků pro učitelky a sebeevaluačního
dotazníku pro vedení školy.
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.
S výsledky dotazníků jsme byli velice spokojeny. Na konci roku obdrželi v rámci evaluace rodiče
DVD s fotografiemi dění v MŠ za celý školní rok.
11. Spolupráce se základní školou
V tomto 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 ZŠ předčítat dětem před odpočinkem pohádky

-

Předškolní děti navštívily před zápisem první třídy

-

Předškolní děti se pravidelně účastnily ve spolupráci se ZŠ
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plastových víček a baterií
-

Děti z mateřské školy se zúčastnili 2 divadelních představení, která hráli žáci ZŠ – „Sůl
nad zlato“ a „Jak chtěla princezna čarovat“

-

Předškolní děti docházely do ZŠ na „Školu nanečisto“

12. Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2017/2018
Přijímací řízení do mateřské školy proběhlo ve dnech 3.5. a 4.5.2017 dle kritérií přijímání dětí do
MŠ zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2017/2018
Počet podaných přihlášek:
Počet přijatých dětí:
Počet nepřijatých dětí:

51
21
14
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