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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 2015  – srpen 2016   ………….4 pedagogičtí pracovníci ( úvazek 1,0)  

               1 pedagogický pracovník ( úvazek 0,5) 

                                                           1 asistent pedagoga ( úvazek 1,0)  

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

Ve školním roce 2015/2016 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 ) 

 

Do MŠ od 1.9.2015 zapsáno 60 dětí. Děti jsou podle věku rozděleny do třech tříd. Výchovně 

vzdělávací proces zajišťuje 5 kvalifikovaných pedagogů (úvazek 4,5) a ve 3.třídě je ke dvěma 

dětem přidělena asistentka pedagoga ( úvazek 1,0) 

1. třída 20 dětí ( 3-4 leté děti). Třídní učitelka Hana Kůsová a Jana Černá.  

mailto:zs.holoubkov@seznam.cz
http://www.skolaholoubkov.cz/
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                     Výchovně vzdělávací proces: zaměřen na adaptaci dětí. Děti si zvykají na režim 

v MŠ, na odloučení od svých rodičů, nový kolektiv. Jsou vedeny k tomu, aby dokázaly 

navázat společenské vazby.                                                                                                                                  

2. třída 19 dětí ( 4-5 leté děti). Třídní učitelka Jana Šnajdrová.                                                                      

Výchovně vzdělávací proces: zaměřen na všestranný rozvoj dětí ve všech oblastech, jsou 

vedeny k tomu, aby zvládaly spolupracovat s vrstevníky a s pedagogem.                                                                                        

3. třída 21 dětí ( 5-6 leté děti, děti s OŠD) třídní učitelka Bc. Olga Křížová, Anna Malečková. 

Pro letošní školní rok probíhá integrace dvou chlapců se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Od září 2015 s dětmi pracuje asistentka pedagoga. Do 3. třídy dochází jedno dítě, 

kterému byla pro školní rok 2015/2016 odložena školní docházka.                                                                                                                                

Výchovně vzdělávací proces: probíhá intenzivní příprava na vstup do Základní školy. Děti 

rozvíjí své dovednosti ve všech oblastech.  

Ve školním roce 2015/2016 probíhá výchovně vzdělávací proces podle Školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání ,,Můj život na vesnici“. Tento program je závazným 

dokumentem a na jeho základě vypracovaly učitelky jednotlivých tříd s ohledem na věkové 

zvláštnosti dětí, své TVP PV podle kterých probíhá výchovně vzdělávací proces ve třídách.  

ŠVP PV je rozdělen do pěti témat.  

 Návštěva u skřítka Podzimníčka 

 Kouzelný čas 

 Paní zima přišla k nám 

 Jak voní jaro 

 Svět kolem nás 

 

Činnost Mateřské školy: 

- Dokončena 3. etapa projektu ,,Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělání“ 

- V rámci projektu ,,Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělání“probíhal 

v prvním pololetí kroužek hry na zobcovou flétnu. Ve druhém pololetí byl kroužek 

nabídnut jako zájmový kroužek za úhradu a od ledna2016 pravidelně docházelo 10 dětí. 

- V rámci projektu „Škola dotykem“ získala Bc. Křížová IPAD, který využíváme při 

individuální práci s dětmi ve 3. třídě.   

- Od října 2015 probíhal v MŠ kroužek angličtiny, který vedla Mgr. Jana Šopejstalová 

DiS. 

- U předškoláků probíhal od října kroužek keramiky, pod vedením manželů Šulcových 

z místní keramické dílny.  

- Od února 2016 byl rodičům předškoláků nabídnut kroužek „Hraníčko na školu“. Tento 

celek byl zaměřen na individuální rozvoj předškoláků v oblastech, ve kterých jednotlivé 

děti zaostávaly. Vzdělávání bylo vedeno paní učitelkou Annou Malečkovou.  

- Stali jsme se partnery v mezinárodním projektu ERASMUS+ Talent education pro práci 

s nadanými dětmi. Kolegyně Bc. Křížová vycestovala do Slovinska, kde se spolu s Mgr. 

Šopejstalovou  DiS.proškolila v této oblasti.  

- Všichni zaměstnanci MŠ Holoubkov se pravidelně zúčastňují školení a seminářů, 

pedagogičtí pracovníci se stále vzdělávají a seznamují se tak s novými metodami a 

formami práce. 

-  O naší činnosti pravidelně informujeme rodiče i širší veřejnost pravidelnými příspěvky 

na WWW stránky školy a informacemi v tisku.  
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- Spolupracujeme s rodiči – pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu v MŠ jsme 

uspořádali setkání se členy HZS Rokycany, kteří nám předvedli techniku a výstroj 

využívanou při záchranných akcích. 

- Spolupracujeme se zřizovatelem ( pásma na akce – vítání občánků), Základní školou ( 

společné akce, návštěva divadelních představení, návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ) 

Dále spolupracujeme s PPP Rokycany, kde poskytujeme odborným pracovnicím vstupní 

diagnostiku dětí.    

 

Opravy a rekonstrukce:  

 

- Od listopadu 2015 probíhalo zateplování budovy s následnými úpravami chodníků a 

terénními úpravami. 

- Pro lepší zabezpečení budovy bylo u hlavního vchodu instalováno dálkové otevírání 

dveří s videotelefonem umístěným v prostorách 3. třídy.   

- Byla zrealizována výměna nábytku ve skladu výtvarného materiálu a byly zbudovány 

regály na tělovýchovné potřeby.  

- Provedena výměna nábytku v prostorách horní lehárny. Tento nábytek slouží k uložení 

lůžkovin  

- Drobné úpravy interiéru budovy: drobné lakýrnické, obkladačské a zednické práce. 

- Během prázdninového provozu je prováděno hygienické očištění hraček a pomůcek, 

celkový úklid tříd, včetně mytí koberců.  

      Akce Mateřské školy: 

 7.9.2015  Informativní schůzka pro rodiče  

 19.10. 2015  Vánoční fotografování v MŠ 

 29.10.2015  Hravé dopoledne – ukázky výchovně vzdělávacího procesu se 

zaměřením na logopedickou prevenci ( den otevřených dveří) 

 29.10.2015  Lampionový průvod s MŠ 

 6.11.2015  Týden logopedické prevence – v tomto týdnu MŠ navštívila Mgr. 

Michaela Černá, která s dětmi cvičila správnou výslovnost, bylo zařazeno i 

interaktivní divadelní představení ,,Zvířátka a loupežníci“. Divadla se zúčastnili i žáci 

1. třídy ZŠ 

 15.12.2015 Výlet do Techmánie – účast všech tříd MŠ 

 4.12.2015  Mikulášská nadílka  

 10.12.2015  Vánoční besídka pro rodiče 

 16.12 2015  Zpívání pod vánočním stromem  

 18.12.2015  Vánoční nadílka v MŠ 

 11.1.2016  Třídní schůzka pro rodiče předškoláků  

 19.1.2016  Zápis dětí do ZŠ 

 25.1.2016  Návštěva paní Ježkové z PPP Rokycany – přednáška pro rodiče – 

screeningové vyšetření 

 27.1.2016  Screeningové vyšetření  

 27.1. 2016  Semináře ve Slovinsku – Bc. Křížová  

 7.3.2016     Maškarní karneval v MŠ 

 10.3. 2016  Divadelní představení „ Vysmáto“ pan Bílek „ O neposlušných 

telátkách“ 
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 21.3.2016   Zápis do MŠ Holoubkov pro školní rok 2016/2017 ( 23 dětí přihlášeno,               

přijato 18 dětí, nepřijato 5 dětí) 

 24.3.2016   Akce s rodiči – „ Vynášení zimy“ 

 6.4.2016     Návštěva kolegyň z plzeňského Radovánku – ohledně práce s nadanými  

dětmi v naší MŠ.   

 29.4.2016 Čarodějnický rej 

 2.5. 2016 Ukázka HZS Rokycany – technika a výstroj 

 11.5. 2016 Společné fotografování tříd, děti ze 3. třídy tablo 

 16.5.2016 Screeningové vyšetření očí „Leon“ Plzeň 

 21.5. 2016 Pásmo u příležitosti vítání občánků – Obec Holoubkov 

 25.6.2016 Divadelní představení „ Palouček“ 

 8.6.2016 Oslava MDD s rodiči – branná hra v lese  

 9.6.2016 Přespávání předškoláků ve školce 

 15.6.2016 Výlet do Vranovic – pohádkový statek 

 30.6.2016 Slavnostní vyřazení předškoláků, akce v jednotlivých třídách. 

 

Zápis do MŠ pro  školní rok 2016/2017 se uskutečnil 21.3.2016 od 10 : 00 – 16 :00 

dodatečný termín zápisu byl stanoven na 29.3.2016                                                                                     

Počet žadatelů : 23                                                                                                                                       

Počet přijatých dětí : 18                                                                                                                        

V dodatečném řízení, po uzavření OŠD a vzhledem k odhlášení několika dětí z důvodu 

stěhování byla vystavena 3 dodatečná přijetí.                                 

Na žádost rodičů , doporučení lékaře a školského poradenského zařízení –tři odklady povinné 

školní docházky.                                                                                                      

 

Prázdninový provoz zajištěn ve dnech :  

červenec 2016:           1.7. – 15.7. 2016 

srpen 2016 :                29.8. 2016 – 31.8.2016 

 

1.třída mš 
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2.třída mš 

 

 
 

 

 

 

3.třída mš – předškoláci 
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Beseda s hasičským sborem 

 

          
 

 

Divadelní představení 
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Výlet na pohádkový statek 

 

 

 
 

 

Dárek pro budoucí prvňáčky 
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Školní jídelna 

ŠJ -  hlavní a doplňková činnost. 

Celková kapacita: 230 obědů. 

Provoz zabezpečen 3 zaměstnanci  - vedoucí ŠJ 0,7, 2 kuchařky ( 1 plný úvazek, 1 -0,7 

kuchařka + 0,3 úklid) 

 

Změny v úvazcích v průběhu školního roku: 

P.Kratochvílová ukončila pracovní poměr k 31.12.2015,  p. Holzapflová ukončila pracovní 

poměr k 31.1.2016, Belšánová  Vl. Nastoupila od 10.9.2015  na úvazek 0,50 jako kuchařka, 

pak od 1.1.2016 0,70 kuchařka a od 1.5.2016 veden úklid 0,30 úvazek,  p. Vogelová  se 

úvazek mění od 1.5.2016 na 0,70 jako vedoucí  

 

Počet  strávníků (MŠ: 60, ZŠ: 58 dospělých: 17 cizích:  28 

 

Kontrola KHS : Zapojení do projektu zdravá školní jídelna, s tímto spojené průběžné kontroly 

probíhaly během celého roku, jídelní lístky, výdejky, normování, kontrola soli v celodenním 

jídle, stěry nádobí. V  listopadu jsme se zúčastnili konference v Kralupech nad Vltavou. Při 

kontrole hygieny zjištěno málo teplé jídlo, náprava - pořizen výdejní stůl ohřívací, sůl v jídle 

byla vysoká, kontrolní odběr jídla na podzim 2016, u jídelníčků bylo podáváno málo 

celozrnného pečiva  a nadbytečný přísun uzenin do stravy – jídelníčky upraveny v souladu 

s výstupy kontroly. 

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  Břasy pohádkový statek 

 Závěr školního roku – pohoštění, občerstvení 

 Pečení na zahradní slavnost slaného a sladkého pečiva 
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Školní družina  

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školní družinu 50 účastníků zájmového vzdělávání. 

Školní družina pracovala ve dvou odděleních 1. a 2. třída 27 účastníků a 3., 4. a 5. třída 23 

účastníků. 

ŠD pracovala podle ŠVP Svět kolem nás. I. oddělení mělo program rozpracovaný do projektu 

S Krtkem za poznáním a II. oddělení pracovalo podle projektu S Večerníčkem a jeho 

kamarády. 

Projekty byly zaměřeny na soužití mezi lidmi, pravidla slušného chování, rozvíjení 

porozumění a empatií. Formou maňáskových hříček o Krtkovi a jeho kamarádech se účastníci 

1. a 2. třídy seznamovali s různými jevy v přírodě, dozvěděli se jak se chovat při styku 

s cizími lidmi, poznávali naše tělo a zdravou výživu. S Krtkem zasadili semínka a pak 

sazenice na družinový záhon. Pozorovali život v žížaláriu, dozvěděli se o životě mravenců a 

motýlů.  

Na oslavu 130 let školy nacvičili prvňáčci country tanec a druháčci vyrobili sluníčka pro 

návštěvníky oslavy. 

II. oddělení poznávalo za pomoci pohádkových hrdinů dobré a špatné vlastnosti, přírodu a 

nutnost ochrany životního prostředí. 

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

   

 
Divadelní představení 
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Základní škola 

Zapsáno    69 dětí 

Provoz    5 tříd,1. – 5.ročník 

 

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

vzdělávání žáků s LMP. 

 

Všichni žáci školy splnili očekávané výstupy dané ŠVP ZV.  62  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 

 

Opravy, rekonstrukce, vybavení: 

- Proběhla rekonstrukce a nové vybavení 3.třídy a byla  pořízena knihovna do herního koutku  

- V celé budově bylo kompletně vyměněno osvětlení, budovy zš i mš byly zatepleny a dostaly 

novou fasádu 

- Za školou bylo nově vybudováno sportovní hřiště a rozběhová dráha s doskočištěm a 

umělými povrchy 

- ŠJ byla vybavena pojízdným ohřevným stolem  

- MŠ byla vybavena novým nábytkem v prostorách kabinetu a lehárny mladších dětí 

- rekonstrukce kotelny v ZŠ a dívčích sociálních zařízení 

 

 

 

Dotační programy: 

1. Jsme partnery v mezinárodním projektu Erasmus + Talent edukacion pro práci 

s nadanými žáky, výše podpory pro naši školu je 3 000 euro 

 

  

2. V rámci výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání  jsme získali dotaci ve výši  

6 522 952,35. Jako partnery v dotační žádosti jsme přizvali ZŠ Mýto, ZŠ a MŠ Kařez, Českou 

pedagogickou komoru a Dětský domov Planá u Mariánských lázní 

Dotační program je zaměřen na financování pozic školních asistentů a koordinátorů inkluze a 

intenzivní vzdělávání pedagogického sboru v této oblasti. Realizace bude probíhat 

v následujících 2 školních letech 

 

 

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

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

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

 

 

Rozvíjíme práci s nadáním ( zavádíme nové metody a formy práce motivující rozvoj nadání 

u všech našich žáků), jsme partnerskou školou pro projekt 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 
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V rámci 3.ročníku soutěže OBJEVUJTE JINAK! Jsme získali ocenění ve formě volného 

vstupu do Techmania Science Center pro každé dítě v naší mateřské škole a pro každého žáka 

naší školy. 

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: 

Zrealizovali jsme akce pro veřejnost i pro děti např.: 

Projektový den 72 hodin - Ruku na to, Den otevřených dveří v ZŠ spojený s oslavou 

130. výročí školy, Zavírání lesa – lampionový průvod mš, Den her, Mikulášská nadílka, 

Zpívání pod vánočním stromem, předzápisová schůzka s rodiči předškoláků, zápis (19 dětí, 

z toho 3 odklady), Odemykání lesa – mš, Den Země, akce Ukliďme si svět, zápis mš (zapsáno 

23 dětí, přijato 18, dodatečná přijetí po uzavření OŠD – 3 děti), projektový týden s tématikou 

Zdravý životní styl, schůzka rodičů budoucích prvňáčků, 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  

hotel Bělohlávek – odměny pro děti, paní Jana Uhlířová – odměny dětem ( pravítka, 

ořezávátka) 

pan Neckář – technické zajištění oslavy 130.výročí školy 

 

Za tento školní rok vyšlo o naší činnosti: 

14 x článek v Rokycanském deníku 

3x článek v Holoubkovském zpravodaji 

 

Konaly se dva konzultační dny a dvoje třídní schůzky pro rodiče 

 

Soutěže: 

Naši žáci se úspěšně zúčastnili Logické olympiády a Bobříka informatiky (Štěpán Šedivý – 3. 

tř. – 2. místo v rep. kole), postoupili do okresního kola Přehlídky mladých recitátorů, kde 

K.Gärtnerová, 1.tř., a K.Málková, 4.tř., získaly čestné uznání poroty,  

V soutěži Mláďata muzea Rokycany získala  B.Beranová, 3.tř.,  3.místo 

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

žáků vybojovali shodně bronzové medaile 

Malá olympiáda Anglického jazyka – na 3.místě v okresním kole se umístil F.Hašek – 4.tř. 

Matematická soutěž – Klokan - 4. místo v Plzeňském kraji – Filip Hašek 4.tř. 

Kategorie Cvrček – okresní kolo -  1. místo (J. Rejzek – 3. tř,) 2. místo (Adéla Kalčicová – 3. 

tř.), 3. místo (Jan Huml – 3. tř.) 

Celorepublikově na 1.místě se umístil Jiří Rejzek – 3.třída 

VV soutěž  Můj večerníček  v okresním kole  1.místo F.Karas 2.tř. a L. Ferusová 3.tř., 2.místo 

E.Černá 3.třída 

Hasiči jak je vidím já  3.místo v okrese G.Aubrechtová 4.třída 

Soutěž mladých cyklistů  2. místo v okresním kole – tým žáků ze 4.třídy, G. Aubrechtová (4. 

tř. – 2. místo v kategorii děvčat 
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Úspěchy v soutěžích – medailisté 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zájmové kroužky – sportovní a pohybové hry, disko tance, deskové hry, přírodovědný 

kroužek, počítačový kroužek, tenisový kroužek, výtvarný kroužek 

Proběhla výuka plavání – 10 lekcí a BESIP – 2 lekce. 
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Zápis do 1. třídy – proběhl 19.1.2016  přijato 19 žáků, z toho 3 děti – žádost o odklad 

školní docházky 

 

 

5.ročník ukončilo 12 žáků  ( 4 ZŠ TGM Rokycany, 1 ZŠ Jižní předměstí, 7 ZŠ Mýto) 

 

Školní rok 2015/2016 jsme končili s počtem 69 žáků . 

1.třída   15 žáků      Mgr.Vladislava Peklová   

2.třída   13 žáků      Mgr.Hana Křejdlová, asistentka pedagoga Vendula Brožová 

3.třída   15 žáků      Mgr.Jana Šopejstalová, Dis. 

4.třída    14 žáků     Mgr.Miluše Tichotová  

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

 

Pro školní rok 2016/2017 má škola 72 žáků. 

 

 

1.třída   16 žáků     Mgr.Jana Šopejstalová, Dis. , asistentka pedagoga Mgr.Veronika Zichová   

2.třída   14 žáků      Mgr.Vladislava Peklová   

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

4.třída    14 žáků     Mgr. Kateřina Culková  

5. třída    14 žáků    Mgr.Miluše Tichotová 

 

Provozní zaměstnanci – p. N. Kantoříková – školnice, uklizečka 1,0 , p.A.Štětková uklizečka 

0,5 

 

 

 

1.třída – výlet 
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2.třída – westernové městečko 

 

 
 

 

 

 

3.třída – finanční gramotnost v praxi 
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4.třída  

 

 

 

 
 

 

 

5.třída – Londýn 
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¨V rámci plánu Environmentální výuky 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, části obce a lesa 

 Den Země – stavba hmyzích hotelů, poznávání říše hmyzu, odpad a třídění, šetření 

energií 

 poznávací a zážitkový výlet do parku Mirákulum 

 štafeta „Strom pro budoucí prvňáčky“ - žáci 5. ročníku vybrali, koupili, na školní 

zahradě zasadili a slavnostně předali ovocný stromek (angrešt) svým nástupcům – 

předškolákům 

 

 

 

úklid lesa 

 

 
 

projekt zdravá výživa 
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V rámci aktivit Preventivního programu školy jsme realizovali: 

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

situace přiměřené věku dítěte) 

 1. – 3. tř. prvouka 

 4. – 5. tř. přírodověda 

 celoškolní projekt  

- Ruku na to (ukliď si své okolí) 

- Zdravý životní styl – projektový týden – zdravá strava, pohyb, návykové 

látky, výjezdy – Mirákulum Milovice, Techmánia Plzeň (4. a 5. třída) 

 

 kroužky – aktivní trávení volného času 

 pohybové hry 

 tenisový kroužek 

 disco tance 

 počítačový kroužek 

 přírodovědný kroužek 

 kroužek zábavné logiky a výtvarný kroužek – Pedagogická komora 

 

 práce ve školní družině – celoroční projekt 1. oddělení „S krtkem za poznáním“, 2. 

oddělení „Z pohádky do pohádky s Večerníčkem a jeho kamarády“ 

 

 třídní a školní akce 

 kulturní programy – Vodnická pohádka – 1. – 3. třída, čtenářské dílny s knihovnicí 

z Městské knihovny v Rokycanech 

 poznávací a vzdělávací výlety – Anglie Eastborne – týdenní jazykový pobyt žáků 

3. – 5. třídy, Pivovarské muzeum Plzeň (vznik města) 5. třída, Městská knihovna a 

Muzeum Rokycany 4. Třída, Techmánia Plzeň 1. – 3. třída  

 sportovní soutěže – štafetový běh, atletický trojboj, fotbal McDonald´s Cup, 

vybíjená Preventan 

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

matematická olympiáda a Pythagoriáda 

 recitační soutěž, soutěž mladých cyklistů BESIP, výtvarné soutěže 

 beseda s městskými policisty 

 preventivní program Kamarádi 4. třída 

 

 akce s malotřídkami 

 karneval Kařez – 1. – 3. třída 

 

 akce pro rodiče a veřejnost 

 Oslava ke 130. výročí založení školy – den otevřených dveří a Zahradní slavnost 

 veřejná vystoupení – recitace u pomníku 

 Zpívání pod vánočním stromem 

 Den plný her 

 

 spolupráce s institucemi 

 

 SPC Plzeň – návštěva psycholožky 

 PPP Rokycany – kontrola a aktualizace vyšetření, Třída plná pohody 1. a 5. třída 
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Projektové vyučování 

 

 
 

 

Výjezd do Anglie –Eastborne, Londýn 
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Ve  školním roce 2015/2016 se konaly 2 třídní schůzky, 2 konzultační dny, Dny  otevřených 

dveří, konzultační hodiny. 

Schránka důvěry pro rodiče – žádná připomínka, žádná zpráva. 

 

V rámci evaluačních činností bylo v květnu 2016 provedeno dotazníkové šetření názorů 

pedagogů, žáků školy a rodičů žáků školy. 

Výsledky velmi pozitivně oceňují rozvoj a práci školy. Náměty od rodičů i žáků využijeme 

pro naši další práci a odrazí se v ročním plánu školy pro nadcházející školní rok. Celý 

dokument je k dispozici na webových stránkách školy v sekci dokumenty ke stažení  - 

základní škola. 

 

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 stále důraz na školení související 

s rozvojem čtenářské gramotnosti , rozvoj matematické a počítačové gramotnosti, zaměřovali 

jsme se na implementaci Etické výchovy a školení s tím související, prohlubovali práci 

s nadáním.  

Vzdělávání vybíráme prioritně z nabídky KCVJŠ Plzeň a NIDV Plzeň. Vedle těchto nabídek 

nabízí vnitřní systém školy možnost vzájemných náslechů, využití služeb mentorky, sdílení 

společné databáze činností. 

Pro každého z pedagogů byl nově na základě výstupu dotazníku a individuálních pohovorů , 

v souladu s vizí školy a ŠVP PV, ŠVP ZV, ŠVP pro volnočasové vzdělávání, stanoven 

individuální plán profesního rozvoje, který byl v závěru školního roku vyhodnocen a 

aktualizován pro další školní rok 

 

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

odborné literatury, nabídky internetových portálů určených pedagogům a přípravě výukových 

projektů. 

 

Na DVPP bylo celkově vynaloženo 46 740,-, z toho 22 460,- z dotačního programu Etická 

výchova. 

 

Školská rada  

      Ve školním roce 2015/2016 se  školská rada sešla:  

  30.9.2015 

  6.4.2016 

 31.8.2016 
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Kontroly 

 

     V březnu 2016 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 2015  a první pololetí 2016 jsou přílohou této zprávy. 

 

 

Kontroly KHS proběhly v těchto termínech. 

- 30.9.2015 ZŠ + ŠD – bez závad 

- 15.10.2015 ŠJ – vysoký obsah soli v odebraném vzorku – přijata opatření ( úprava 

jídelníčků, náhrada ochucovadel s obsahem soli) 

- 7.12.2015  – výdejna stravy zš  – bez závad 

- 5.4.2016 ŠJ – bez závad,  doporučen nákup výdejního stolu s ohřevem – splněno 

- 12.5.2016  ŠJ – obsah soli se snížil, ale stále překračuje normu – šj pokračuje 

v opatřeních snižujících obsah soli v podávaných pokrmech 

 

 

 

 

 

Holoubkov  25.8.2016                                                       vypracovala     

                                                                                 Mgr. Iveta Vodičková 

                                                                        

                                                                                            ředitelka školy  

 
 
 

Pedagogická rada projednala a schválila dne 26.8.2016 

 

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

 

 

ZŠ                                  ŠD                                MŠ                                    ŠJ 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


