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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

o činnosti 

 

Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, 

okres Rokycany, příspěvkové organizace 

Školní rok 2014/2015 
 

 
 

 

 



 

ZŠ Holoubkov ve školním roce 2014/2015 
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 PO ZŠ a MŠ Holoubkov tvoří 2 objekty: budova ZŠ spolu s ŠD a MŠ spolu se ŠJ. 

úplná adresa: Holoubkov 14, PSČ 338 01 Holoubkov 

právní forma: příspěvková organizace  

telefonní spojení: 371 751 147 

e-mailové spojení: zs.holoubkov@seznam.cz 

IZO ředitelství: 650 032 756 

IČO: 70982732   ředitelka školy: Mgr. Iveta Vodičková 

 

Název a adresa zřizovatele: Obec Holoubkov, Holoubkov 48  

                PSČ 338 01 Holoubkov 

Poslední zařazení do sítě škol: č.j. ŠMS/2832/06 ze dne 20. 3. 2006 

Seznam pracovišť:  Základní škola  IZO 102 376 191 

                                           Školní družina                      IZO 115 700 196 

                                           Mateřská škola                     IZO 107 545 152 

      Školní jídelna  IZO 102 764 298 

 

Webové stránky školy   www.skolaholoubkov.cz 

 

 

 

Mateřská škola 

Zapsáno:          60 dětí 

Kapacita:         60 dětí 

Provozní doba: 6.00 – 16. hodin (pondělí – pátek) 

 

Školné za předškolní vzdělávání: 370,- Kč /měsíc 

Děti, které se nedostaví celý měsíc: snížené školné 185,- Kč 

Vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně ( děti s OŠD platí 370,-Kč/ měsíc) 

 

Výchovně vzdělávací činnost : 

Září 2014  – červen 2015 ………….4 pedagogičtí pracovníci ( úvazek 1,0)  

               1 pedagogický pracovník ( úvazek 0,5)  

Provozní zaměstnanci : 1 školnice  a uklízečka – plný úvazek , 1 uklízečka – 0,3 úvazku 

Ve školním roce 2014/2015 probíhal výchovně vzdělávací proces podle Školního 

vzdělávacího programu „Můj život na vesnici“. Tento program je zpracován a průběžně 

doplňován a aktualizován podle platných zásad RVP PV.  

 

Motto MŠ: „ Není důležité , co dítě umí , ale jak se cítí a co prožívá“  ( J. A . Komenský ) 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do 5 témat: 

 Návštěva u skřítka Podzimníčka 

 Kouzelný čas 

 Paní zima přišla k nám 

mailto:zs.holoubkov@seznam.cz
http://www.skolaholoubkov.cz/
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 Jak voní jaro 

 Svět kolem nás 

Mateřská škola se zapojila do projektu „ Podpora logopedické prevence v předškolním 

vzdělávání  -třetí etapa.Z tohoto projektu jsme získali dotaci ve výši  37 200,-                                           

V rámci projektu byla dovybavena třída našich nejmenších ,a to hlavně cvičebními a 

rehabilitačními pomůckami , moderními logopedickými pomůckami ,technickým zařízením 

potřebným k rozvoji v hudebně – pohybové oblasti .Zpracována byla i metodika a uspořádáno 

divadelní představení s prvky logopedické prevence pro děti společně s rodiči.V rámci 

projektu probíhal kroužek zobcové flétny , zaměřený na správné dýchání.                                                      

Druhým velkým projektem , kterého se mateřská škola zúčastnila , byl projekt na podporu 

polytechnické výchovy v předškolním vzdělávání.Díky projektu z polytechnické výchovy 

jsme dostali  velmi hodnotné a zajímavé pomůcky v hodnotě 40 000,-. 

Zápis do MŠ pro  školní rok 2015/2016 se uskutečnil 23.3.2015 od 10 : 00 – 16 :00 

dodatečný termín zápisu byl stanoven na 30.3.2015                                                                                     

Počet žadatelů : 23                                                                                                                                       

Počet přijatých dětí : 16                                                                                                                        

V dodatečném řízení, po uzavření OŠD : k 3.6.2015 bylo vystaveno 1 dodatečné přijetí.                                 

Na žádost rodičů , doporučení lékaře a školského poradenského zařízení – jeden odklad 

povinné školní docházky.                                                                                                      

V tomto školním roce proběhl předplavecký výcvik – 10 lekcí , plavecký bazén Rokycany.                  

Pro předškoláky byl zajištěn kroužek angličtiny ,  celkem 10 lekcí keramiky a koncem 

školního roku probíhal v MŠ kroužek  - Nebojme se školy .                                                                              

MŠ byla v době letních prázdnin uzavřena od  13.7. – 21.7.2015                                                                                                                          

Během podzimních měsíců začne  velká rekonstrukce,která se bude týkat celkového zateplení 

a fasád  všech budov v mateřské škole . 

                                                                          

                                                                             

Akce MŠ  

 Schůzka s rodiči ( 8.9.2014 ) 

 Podzimní vycházka s rodiči zaměřená na logopedickou prevenci 25.9.2014 

 Keramika 1x měsíčně pro předškoláky 

 Divadelní představení –Nána -23.9.2014 

 Pravidelné návštěvy předškoláků v ZŠ ( leden – červen 2015) 

 Kroužek angličtiny (říjen – červen ) 

 Uspávání studánek – akce s rodiči 

 Vánoční fotografování  

 Mikulášská nadílka v MŠ ( 5.12.) 

 Vánoční nadílka v MŠ  

 Zpívání pod vánočním stromem ( 21.12.) 

 Divadelní představení „ Vánoční pohádka“ ( 26.11.2014) 

 Předplavecký výcvik (duben – červen ) 

 Maškarní rej (13.2.2015) 

 Zápis do MŠ ( 23.32015 od 10.00 – do 16.00 hodin) 

 Vítání jara – akce s rodiči (31.3.2015) 

 Divadelní představení „ divadlo Vysmáto“ ( 2.3.2015) 

 Školní výlet do ZOO Plzeň ( 21.5.2015.) 

 Pásmo básní – vítání občánků ( květen 2015) 

 Společné fotografování ( 19.5.2015) 

 Akce Logopedie III.  - Oslava MDD „Modrá pohádka“ (28.5.2015)                                                      
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 Oslava MDD (29.5.2015 ) 

 Loučení se školáky ,dárky, oslava, vyvěšení tabla (26.6.) 

 

Prázdninový provoz zajištěn ve dnech :  

červenec 2015:           1.7. – 10.7. 2015 

srpen 2015 :                od 24.8. 2015 – 31.8.2015 

 

 

1.třída mateřské školky 

 

 

 

2.třída mateřské školky 
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Mateřská škola – předškoláci 

 

 
 

 

 

Divadelní představení 
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Jarní tvoření 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lampionový průvod 
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Školní jídelna 

-  hlavní a doplňková činnost. 

Celková kapacita: 230 obědů. 

Provoz zabezpečen  4 zaměstnanci   

Počet  strávníků MŠ: 60,  ZŠ: 55,  dospělých: 18 ,  cizích:  28, 

Kontrola KHS (4x)  -   3x bez závad, 1x zjištěny špatné koeficienty potravin ve spotřebním 

koši na Vis programu, závady byly okamžitě odstraněny a byla provedena následná kontrola 

hygieny  p.Zdvořákovou , bez závad. 

Provoz zabezpečen podle pravidel. 

 

 

     Aktivity /vzájemná spolupráce ŠJ, MŠ, ZŠ a ŠD/:  

 Zapojení do projektu EU – „Mléko pro evropské školy“, ,,Ovoce do škol,, 

 Příprava mikulášských balíčků – mikulášská nadílka dětem 

 Pomoc při vánoční besídce 

 Pomoc při veřejné vánoční akci „Sváteční zpívání u vánočního stromu“, pečení 

perníčků,čaj 

 Pomoc na Velikonoce, čarodějnice 

 Během školního roku pomoc při pečení výrobků pro děti 

 Zajištění svačin a nápojů pro MŠ –  výlet do Zoo 

 Pečení dortů na turnaj malotřídních tříd 

 Vaření čaje na Holoubeckou slanou i sladkou buchtu 

 Závěr školního roku – pohoštění, občerstvení 

 

 

Jarní úklid okolí  
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Školní družina 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní družinu 48 žáků. Vzhledem k tomuto počtu 

přihlášených žáků byla od 1. září otevřena dvě oddělení. 

 

I. oddělení využívalo pro svoji činnost vlastní prostory, II. oddělení využívalo kmenovou 

třídu a relaxační prostor ZŠ. Třída i relaxační prostor byly dovybaveny novým nábytkem a 

odpočinkovými prvky pro potřeby II.oddělení. 

Obě oddělení pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání Já a my. Program byl rozpracován 

do celoročního projektu Spolu je nám dobře. 

Projekt byl zaměřen na etickou výchovu, především na soužití mezi lidmi, pravidla slušného 

chování a poznávání a používání kouzelných slovíček. V každém měsíci proběhl Den 

zaměřený k nějakému tématu. 

V září jsme měli Den kamarádů, kdy v I. oddělení vznikl Strom přátelství, v říjnu proběhl Den 

hraček. Velký úspěch měl listopadový Den spadaného listí, v jehož závěru se prvňáčci a 

druháčci dozvěděli, do kterého moře mohou jejich listy s přáními až doplout. Ve II. oddělení 

pak poznávali listy a listnaté stromy jako takové. Na  vánoční Zvonečkový den si žáci I. 

oddělení vyrobili keramické zvonečky a vyzdobili si jimi svůj kouzelný strom. 

 Obě oddělení se podílela na výrobě přání pro občany naší obce žijící ÚSP Mirošov a 

organizace a instituce v obci. Prvňáčci nacvičili pohádku O sněhulákovi na vystoupení Pod 

Vánočním stromem. Obě oddělení se zapojila do dne Deskových her a Vánočních dílen. 

V rámci lednového Dne pohádky shlédlo I. oddělení dvě divadélka. V únoru prvňáčci a 

druháci navštívili holoubkovského mushera, kde se dozvěděli zajímavosti o závodech psích 

spřežení. Sněhovou nadílku jsme pak využili k uspořádání takových závodů psích spřežení, 

kde si prvňáčci a druháci vyzkoušeli důležitost týmové spolupráce.Při únorovém Dni kocourů 

a koček nás čekalo Kočičí soutěžení a Kočičí karneval. Také jsme soutěžili O nejhezčí 

kočičku, kdy naše nejhezčí výtvarné práce vybíraly děti z MŠ z Berouna. Březen byl ve 

znamení básniček. V Den otevřených dveří zahráli rodičům prvňáčci pohádku Paraplíčko  

druháci pohádku Kozlík nebojsa. Žáci z kroužku vaření napekli na tuto akci malé občerstvení. 

Květen byl ve znamení rostlin a květin. 

I. oddělení navázalo na loňský Sluníčkový den Kytičkovým dnem a s vlastnoručně 

vyrobenými květinami z krepového papíru jsme vyrazili do ulic obce a rozdávali 

kolemjdoucím pro radost a štěstí. Tato akce měla opět úspěch. 

Na konci května a v červnu jsme se věnovali projektu Povídání o vodě, který se prolínal s 

projektem Slunce na nebi, Slunce v nás zaměřený na etickou výchovu, 

Která se věnovala problematice života s handicapem a vztahy mezi dětmi. II. Oddělení se 

seznámilo se znakovou řečí Baby sings. 

Nedílnou součástí byl každodenní pobyt na školním hřišti nebo v lese.   
 

  
 



 10 

Oslava dne dětí 

 

 

 

 
 

 
 

 
Knihovna – 3.třída 
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Ukázka dravců 

 

 
 
 
 

Exkurze Techmania Plzeň 
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Základní škola 

Zapsáno    63 dětí 

Provoz    5 tříd,1. – 5.ročník 

 

 ZŠ výuka 1. – 5. ročník podle ŠVP pro ZV Učíme se pro život, 3 žáci podle přílohy pro 

vzdělávání žáků s LMP. 

 

Všichni žáci školy splnili očekávané výstupy dané ŠVP ZV.  50 žáků prospělo 

s vyznamenáním. 

 

Návštěvy předškoláků v ZŠ, společné akce, akce pro málotřídní školy 

Velmi dobrá je úroveň vzájemné spolupráce všech složek organizace – ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 

Návštěvy předškoláků v ZŠ, společné akce, akce pro málotřídní školy 

 

Proběhla rekonstrukce a nové vybavení 4.třídy a herního koutku pro potřeby 2.oddělení 

školní družiny , výměna podlahových krytin ve 3. a 4.třídě 

Do 4. třídy byla v rámci mezinárodního grantového řízení AV MEDIA pořízena dotyková IT 

SMART 

Počítačová učebna byla rozšířena z 8mi na 16 uživatelských míst. 

ŠJ byla vybavena druhou myčkou na nádobí  

 

Dotační programy: 

1. V rámci výzvy Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání jsme získali 

dotaci ve výši 49 000,- , projekt byl úspěšně dokončen a plně vypořádán k 31.12.2014 

Uspěli jsme se žádostí ve výzvě Podpora logopedické prevence v předškolním  

vzdělávání 3 a získali jsme dotaci ve výši 37 200,-  

  

2. V rámci rozvojového programu podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání 

v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014  - zde jsme získali 

dotaci ve výši 66 850,- projekt byl úspěšně dokončen a plně vypořádán k 31.12.2014. Uspěli 

jsem v návazné žádosti v rámci rozvojového programu podpora implementace Etické 

výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 

2015  - zde jsme získali dotaci ve výši 55 700,- 

 

3. Uspěli jsme s žádostí v rámci výzva č.56 – Zvyšování kvality ve vzdělávání a získali 

dotaci ve výši 655 840,- která bude využita k zahraničnímu studiu 2 učitelek , k výjezdu 30ti 

žáků do Anglie a k vybavení školní knihovny novými knihami a sedacími vaky. 

 

4. Byli jsme partnery projektu rozvoje počítačové gramotnosti s VŠEI, získaná podpora  

300 787,-  věnovaných nákupu dotykových zařízení a proškolení pedagogického sboru 

v jejich užívání. Projekt byl dokončen a vypořádán v srpnu 2015. 

 

5. Jako partnerské škole v rámci projektu NIDV – cizí jazyky nám byla dotací hrazena po 

dobu 4 měsíců práce rodilé mluvčí v rozsahu 20ti hodin v týdnu. Mluvčí působila rovnoměrně 

ve všech třídách ZŠ. 6 učitelek a asistentek absolvovalo 60ti hodinový kurz AJ, který byl 

rovněž hrazen dotací. 

 

Pilotně jako škola rozvíjíme práci s nadáním ( zavádíme nové metody a formy práce 

motivující rozvoj nadání u všech našich žáků), jsme partnerskou školou pro projekt 
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Holandska Erasmus + , jako ředitelka jsem byla požádána zástupci NIDV a ČŠI o zapojení 

v celostátní koordinační radě pro práci s nadáním a stala jsem se její členkou 

 

Pokračujeme v projektech Ovoce do škol a Mléko pro evropské školy,  jsme zapojeni 

v rámci budování vztahu rodina – škola – do projektu Rodiče vítáni. 

Pokračuje spolupráce se ZŠ Mýto – zajištění plynulého přechodu našich dětí na druhý stupeň . 

 

Zrealizovali jsme akce pro veřejnost i pro děti: 

Projektový den 72 hodin-Ruku na to , Den otevřených dveří v ZŠ –druhé oddělení ŠD, 

spojeno s divadelním představením 1.oddělení ŠD, Zdravá pětka – podpora zdravé výživy, 

Zavírání lesa – lampionový průvod mš, ,Den her, projektový týden logopedické prevence v 

mš, Mikulášská nadílka, Zpívání pod vánočním stromem, předzápisová schůzka s rodiči 

předškoláků, zápis (16 dětí, z toho 1 odklad) , předplavecký výcvik pro děti mš, Odemykání 

lesa –mš, Den Země, akce Ukliďme si svět, zápis mš ( zapsáno 23 dětí, přijato 14, dodatečná 

přijetí po uzavření OŠD – 2 děti), projektový týden s tématikou Etické výchovy, schůzka 

rodičů budoucích prvňáčků,Květinový den v ŠD, divadelní a hudební představení 

Škola hostila akce kulturního a školského výboru: 

 Odpoledne plné her, soutěž v pečení Holoubecká buchta, přednášky v MJU 

 

Sponzoři: 

 účastníci tělovýchovných aktivit věnovali finanční prostředky pro dovybavení tělocvičny, 

dostali jsme sponzorský dar ve formě panáčků play mobil od firmy PIATNIK, ve formě 

deskových her a kancelářského vybavení od České pedagogické komory  

 

Za tento školní rok vyšlo o naší činnosti: 

10 x článek v Rokycanském deníku 

3x článek v Holoubkovském zpravodaji 

1x reportáž regionální televize ZAK 

Konaly se dva konzultační dny a dvoje třídní schůzky pro rodiče 

Soutěže: 

Naši žáci se úspěšně zúčastnili Logické olympiády a Bobříka informatiky, postoupili do 

okresního kola Přehlídky mladých recitátorů, v soutěži Velikonoční beránek muzea Rokycany 

získala Gábina Aubrechtová cenu poroty 

Naši sportovci zazářili v okresním kole štafetového běhu – v kategorii mladších i starších 

žáků vybojovali bronzové medaile a postoupili do krajského kola 

Malá olympiáda Anglického jazyka – na 3.místě v okresním kole se umístil Adam Denisov, 

 na 4. místě Natálie Lukášová. 

Matematická soutěž – Klokan 

3. místo v okrese Rokycany – Katka Málková a Tereza Zieglerová 

4.místo Patrik Jarošík a Tereza Klepsová 

5.místo Natálie Lukášová 

Celorepublikově na 1.místě se umístil Jiří Rejzek – 2.třída 

 

Zájmové kroužky – sportovní hry,  disko – tance, deskové hry, kroužek vaření, zoo kroužek, 

tenisový kroužek, výtvarný kroužek 

 

Proběhla výuka plavání – 10 lekcí a výuka BESIP – dopravní hřiště -2x 
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Stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme webové stránky školy www.skolaholoubkov.cz 

 

Projekt etické výchovy 

 

  
 
 
 

   
 

 

http://www.skolaholoubkov.cz/
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Vlastní hodnocení školy 

V tomto školním roce jsme zpracovali dokument Vlastní hodnocení školy za uplynulé tři 

školní roky. Dokument je k dispozici na webových stránkách školy a v tištěné podobě ve 

vestibulu školy. 

Zde uvádíme závěr celého dokumentu – výstupy a priority pro další období: 

ZŠ Holoubkov hodnotí jako velmi dobré výsledky v oblastech: 

- zastavení úbytku žáků, který v minulých školních letech nastal 

- návrat k pětitřídnímu modelu v ZŠ 

- vytvoření společné vize školy 

- přesun školní družiny do budovy školy a zřízení druhého oddělení 

- výrazné zkvalitnění vybavení prostor školy ( šd, šatny, třídy, počítačová učebna) 

- úspěšnost v dotačních programech s následným zkvalitňováním výchovně vzdělávací 

práce 

- dosažené úrovně vzdělání ( daří se nám plnit zaměření jednotlivých předmětů) 

- velký pokrok v otevřenosti školy vůči rodičům a veřejnosti 

- systematická práce s žáky s SPU a s žáky mimořádně nadanými 

- využívání získaných znalostí a dovedností z jednotlivých předmětů v ostatních 

předmětech, v praxi, v mimoškolní činnosti, při prezentaci školy 

- výběr kvalitních akcí DVPP 

- adaptace žáků na 2. st. 

 

 

ZŠ Holoubkov spatřuje své rezervy v: 

- dalším posílení počtu žáků ZŠ 

- úrovni jazykové vybavenosti pedagogů 

- důsledné sjednocení základních metod a forem práce v souladu s vizí školy u všech 

pedagogů 

- schopnostech účinně využívat nově pořízenou techniku ( tablety, interaktivní tabule) u 

všech vyučujících 

- zvládnutí náročné práce v rámci inkluzivního vzdělávání  ( práce se žáky s těžkými 

poruchami – LMP, aspergerův syndrom, těžké vady řeči, autismus) 

 

 

 Návrh na opatření: 

- pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti, posilovat dobré jméno školy, využívat 

každou vhodnou formu prezentace našich výsledků 

- podporovat studium a sebevzdělávání pedagogů 

- učit pedagogy využívat služby školního mentora, motivovat ke vzájemným 

hospitacím, umožnit stáže na jiných školách 

- zajistit cílené DVPP , motivovat ke vzájemné pomoci, sdílení zkušeností, zajistit 

dovybavení interaktivními učebnicemi 

- zajištění asistentů pedagoga do všech tříd – pokusit se získat dostatečné prostředky 

v rámci vyhlašovaných dotačních programů 
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Zápis do 1. třídy – proběhl 20.1.2015  přijato 16 žáků, z toho 1 dítě – žádost o odklad 

školní docházky 

 

 

5.ročník ukončilo 8 žáků  ( 2 ZŠ TGM Rokycany, 1 ZŠ Jižní předměstí, 5 ZŠ Mýto) 

2 žáci se odstěhovali z Holoubkova do Prahy 

2 žáci požádali o přestup do naší školy v průběhu školního roku 

 

Školní rok 2014/2015 jsme končili s počtem 62 žáků . 

Pro školní rok 2015/2016 má škola 70 žáků. 

 

 

1.třída   15 žáků      Mgr.Vladislava Peklová   

2.třída   14 žáků      Mgr.Hana Křejdlová, asistentka pedagoga Vendula Brožová 

3.třída   16 žáků      Mgr.Jana Šopejstalová, Dis. 

4.třída    13 žáků     Mgr.Miluše Tichotová  

5. třída    12 žáků    Mgr. Kateřina Culková, asistentka pedagoga p. I.Kratochvíle 

 

 

Provozní zaměstnanci – p. N. Kantoříková , p.A.Štětková 

 

 
 

Medailisté – štafetový běh okresní kolo 
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V rámci  aktivit Environmentální výchovy proběhlo několik úspěšných akcí: 
Projekty: 

Ovoce do škol 
Třídíme odpad 
Sběr papíru a víček od pet lahví 
Projekt 72 hodin – RUKU NA TO! (Úklid okolí školy+lesa) 
Den Země 

 

 

Akce: 
 

ZÁŘÍ 
Ukázka dravců – seznámení se s jejich podobou a chováním 

 

ŘÍJEN 
Projekt 72 hodin – RUKU NA TO! Úklid okolí školy+lesa 

 

ZIMNÍ 

MĚSÍCE 

Zakrmování zvěře, tvorba krmítek – pozorování ptactva,  

čtení ve sněhu – vycházky do okolí, pozorování stop 

zdravý životní styl, zdravá strava, nutnost pravidelného pohybu,otužování, 

sportování na sněhu 

 

DUBEN 
Den Země - projektový den v přírodě 

 

KVĚTEN 
Výcvik první pomoci, chování v krizových situacích 

 

ČERVEN 

Projektový týden EV 

soužití s různými formami handicapu – empatie, umět pomoci, prevence před 

úrazy 
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Aktivity – minimální preventivní program 
 

 výuka – zdraví, mezilidské vztahy, dopravní výchova, řešení krizových situací (modelové 

situace přiměřené věku dítěte) 

 1. – 3. tř. prvouka 

 4. – 5. tř. přírodověda 

 celoškolní projekt  

- Hravě žij zdravě 

- Ruku na to (ukliď si své okolí) 

- Etická výchova – Podzimní strašení (podzimní aktivity s rodiči), 

projektový týden EV – soužití s handicapovanými lidmi, výjezd – 

Neviditelná výstava Praha, Techmánia Plzeň, Pomocné tlapky 

 

 kroužky – aktivní trávení volného času 

 pohybové hry 

 tenisový kroužek 

 disco tance 

 počítačový kroužek 

 ZOO kroužek 

 tvořivý kroužek 

 kroužek vaření 

 

 práce ve školní družině – celoroční projekt „Spolu je nám dobře“ 

 

 třídní a školní akce 

 kulturní programy – Vítej na palubě!  

 turistické a poznávací výlety – třídní výlety na konci školního roku 

 sportovní soutěže – Štafetový běh – krajské kolo, Atletický trojboj, fotbal 

McDonald´s Cup, vybíjená Preventan 

 olympiády – logická, Bobřík INF, Matematický klokan, Malá olympiáda z AJ 

 recitační soutěž 

 hasiči Holoubkov – ukázka techniky, cvičný požární poplach 

 

 akce s malotřídkami 

 dětský den – Pohádkový les, hra Mölki, turnaj ve vybíjené o putovní pohár 

 

 akce pro rodiče a veřejnost 

 zahradní party na začátku školního roku 

 dny otevřených dveří – nové oddělení ŠD a nově zařízená třída, projektový týden 

EV 

 Vánoční dílny 

 veřejná vystoupení – recitace u pomníku, vystoupení na konec školního roku 

 Den plný her 

 

 spolupráce s institucemi 

 OSPOD Rokycany – častá absence chlapce 

 SPC Plzeň – návštěva paní ředitelky a psycholožky 

 PPP Rokycany – kontrola a aktualizace vyšetření 

 

 výchovná komise – řešení neomluvených hodin 
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1.místo v ČR – matematická soutěž Klokan 
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     Ve  školním roce 2014/2015 se konaly 2 třídní schůzky, 2 konzultační dny, Dny  

otevřených dveří, konzultační hodiny. 

Schránka důvěry pro rodiče – žádná připomínka, žádná zpráva. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

     

ZŠ – všichni zaměstnanci jsou ve svém oboru plně kvalifikovaní  

         Učitelé ZŠ – mají vysokoškolské vzdělání 

          Asistentky pedagoga – plně kvalifikované 

 

MŠ – učitelky MŠ mají středoškolské vzdělání, p.Křížová titul Bc. 

          Chybějící kvalifikace u pí. Černé –  pokračuje ve studiu pro učitelství MŠ 

          

V rámci DVPP v letošním školním roce jsme kladli důraz na školení související s rozvojem 

čtenářské a matematické dovednosti ,studium Aj , školení na témata Etické výchovy, 

spolupráce rodiny a školy, práce s nadanými žáky a žáky se SPU. 

V mateřské škole pak na rozvoj polytechnické výchovy. 

Vzdělávání vybíráme prioritně z nabídky KCVJŠ Plzeň a NIDV Plzeň. 

Kromě toho se dvě p.učitelky ZŠ zúčastnily dvoudenní stáže na pražské ZŠ specializované 

pro práci s nadáním a dvě p.uč. MŠ výměnné stáže s MŠ Sokolov zaměřené na 

polytechnickou výchovu. 

 

Na DVPP bylo celkově vynaloženo 42 170,- , z toho 22 460,- z dotačního programu Etická 

výchova. 

 

V průběhu roku čerpají pedagogičtí pracovníci 12 dní samostudia, které využívají ke studiu 

odborné literatury, nabídky internetových portálů určených pedagogům a přípravě výukových 

projektů. 

 

Ubytování výjezd 30ti žáků Anglie Eastbourne 
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Čtenářské dílny 

 

 
 

 

 

 

Závěr školního roku 
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Školská rada  

12.11.2014 se z důvodu uplynutí funkčního období uskutečnily volby do Školské rady. 

Tajným hlasováním byli voleni 2 zástupci z řad pedagogů a dva  zástupci z řad rodičů, 

zřizovatel jmenoval zbylé dva členy. 

Za pedagogický sbor byla zvolena Mgr.Jana Šopejstalová DiS. a Mgr.Vladislava Peklová, 

za rodiče Jitka Nováková a MUDr.Barbora Divišová, za zřizovatele jmenována 

 p.Anna Vildová a MUDr.Václava Gutová 

      Ve školním roce 2014/2015 se  školská rada sešla:  

  10.12.2014 – ustavující schůze 

  4.2.2015 

 

Kontroly 

 

     V březnu 2015 proběhla kontrola hospodaření PO ZŠ a MŠ Holoubkov za přítomnosti  

starosty obce Ing. Lukáše Fišera, předsedy Finančního výboru OÚ Holoubkov –  

Ing. Zbyňka Tůmy, ředitelky školy Mgr. Ivety Vodičkové a účetní organizace- 

Ing. Dany Mitterbachové – bez závad. 

Výsledky hospodaření p.o. za rok 2014  a první pololetí 2015 jsou přílohou této zprávy. 

 

 

Kontroly KHS proběhly v těchto termínech. 

- 2.10.2014 ŠJ – nevhodné vydávání přesnídávek u dětí předškolního věku ( děti si 

pečivo mažou samy připravenými pomazánkami)  obhájeno stanovisko ŠJ, že uvedený 

způsob zvyšuje samostatnost dětí a zvyšují jejich ochotu konzumovat pestřejší stravu, 

z hlediska hygienického zabezpečení přistoupeno na přípravu samostatné misky pro 

každé dítě 

- 14.10.2014 ŠJ – bez závad 

- 3.2.2015 – ŠJ – bez závad 

- 23.3.2015 ŠJ –  zjištěny špatné koeficienty potravin ve spotřebním koši na Vis 

programu, závady byly okamžitě odstraněny a byla provedena následná kontrola 

hygieny  p.Zdvořákovou , bez závad 

 

 

 

 

 

Holoubkov  1.9. 2015                                                       vypracovala     

                                                                                 Mgr. Iveta Vodičková 

                                                                        

                                                                                            ředitelka školy  

 
 
 

Pedagogická rada projednala a schválila dne 14.9.2015 

 

Školská rada projednala a schválila dne: 
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S Výroční zprávou byli seznámeni: 

 

 

ZŠ                                  ŠD                                MŠ                                    ŠJ 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


