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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 

 

Úvazky: 

4 pedagogičtí pracovníci - paní učitelky (celý úvazek) 

1 pedagogický pracovník - paní učitelka (0,5 úvazku) 

2 pedagogičtí pracovníci - asistent pedagoga (0,75 a 0,5 úvazku) 

1 nepedagogický pracovník - školní asistent (0,5 úvazku) 

 

Třídy: 

1. třída: 3-4 letí - 17 dětí od ledna 20. V této třídě jsme upravili podmínky: prostředí, 

režim, pomůcky a hračky. Vše je zaneseno v ŠVP. Paní učitelky: Jana Černá, Bc. Olga 

Křížová, as. pedagoga- Lenka Cajthamlová -dítě s IVP 3.stupeň podpůrných opatření-

zraková vada.  

 

2. třída: 4-5 letí - 19 dětí. 3 děti s PLPP - 1. Stupeň PO paní učitelka Jana Šnajdrová. 

 

 

mailto:zs.holoubkov@seznam.cz
http://www.skolaholoubkov.cz/
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3. třída: 5-7 letí - 21 dětí. 6 dětí s PLPP 1. Stupeň PO. Z toho 4 mají OŠD. 1 dítě s IVP - 

3. stupeň podpůrných opatření. Dále z hlediska legislativních změn je nově zavedena 

povinná předškolní docházka. Děti jsou dle platných pravidel zanesených ve školním 

řádu, řádně omlouvány. Paní učitelky: Anna Malečková, Bc. Petra Stránská. Od ledna 

k dítěti s 3.stupněm podpůrných opatření nastoupila na 0,5 úvazku asistentka 

pedagoga Petra Neckářová. 

V dubnu odešla paní asistentka Lenka Cajthamlová a paní učitelka Olga Křížová končí 

k poslednímu červenci. Nastoupily dvě nové asistentky pedagoga - v lednu Petra Neckářová 

(nově vzniklá asistence - u asistenční holčičky byly zaznamenány velké pokroky) a v květnu 

Ivana Tesařová (na místo Lenky Cajthamlové k holčičce se zrakovým postižením. Změnu 

přijala holčička přirozeně.) Paní učitelka Jana Černá má k polovičnímu úvazku učitelky od 1. 

listopadu, dostala poloviční úvazek školní asistentky (místo paní Jarmily Fišerové). V pevném 

rozsahu dochází k překrývání paní učitelek na třídách. 

 

Ve školním roce 2017/18 probíhá výchovně vzdělávací proces podle Školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání - Jak voní les. Na jeho základě byly vypracovány TVP 

PV. TVP PV je průběžně kontrolován. V druhém pololetí jsme se zaměřily na vytváření 

nového ŠVP PV, který je nyní zaveden do INSPISU a platný od příštího školního roku. 

V plánu jsou 4 bloky: Země, Oheň, Voda, Vzduch.  

 

Závěr z proběhlých hospitací: Více se zaměřit se na spontánní, polořízené, řízené hry/činnosti 

a jejich cíle již od rána. Nechat dětem prostor, projevit své potřeby, city, názory, postoje, 

posílit tak jejich sebedůvěru, a tím i zdravý vývoj osobnosti. Do činností začleňovat 

společnou reflexi s dětmi, kladné hodnocení dětí. Dbát na sjednocení metod a forem práce 

s dětmi. Ve třídách převládá pocit radosti a spokojenosti. 

 

Projekty: 

 

- Vzdělávejme se společně - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004609 OPVV – pro školku ve 

výši 330 904,- - čerpáme na financování 0,5 úvazku školní asistentky, na DVPP zaměřené na 

matematickou a čtenářskou pregramotnost a práci s dvouletými dětmi a na vzájemné výměnné 

stáže s ostatními mš 

 

- Získali jsme dotaci z prostředků KÚ Plzeňského kraje na Zvýšení bezpečnosti ve výši 

62 000,-,  která bude v letních měsících využita k realizaci stavby dálkově otevíraného vjezdu 

do prostor pozemku mateřské školy. Povinná spoluúčast ve výši 28 000,- bude hrazena 

z provozních prostředků školy. 

 

- SOKOL- Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Celoroční projekt probíhající tento 

školní rok a bude pro nás inspirací i příští školní rok. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako 

každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za 

cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z 

plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.  
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Kroužky:  

 

 Flétna- říjen-květen 

 přípravný kroužek (pro děti s PLPP, IVP, dle potřeby dětí)- od února  

 Hry s anglickými slovíčky (v rámci výuky u předškolních dětí)- v průběhu výuky u 

předškoláků 

 Keramická dílna- 1 za měsíc 

 Plavání- předplavecký kurz s paní učitelkou Culkovou (předškoláci)- 13. 4. -15. 6. 

 

Akce a činnosti: 

 

 26.9. Seznamovací akce- akce s rodiči v lese- úkoly v lese + opékání vuřtů 

 2.11. Lampiónový průvod- akce s rodiči, zamykání lesa s pásmem básní a písní. 

 5.12. Mikulášská nadílka 

 14.12. Vánoční vystoupení 

 11.10. Vánoční fotografování 

 24.1. Screening školní připravenosti dětí. 

 duben, květen čtení- páťáci čtou dětem ve školce pohádky před spaním 

 20.12., 5.4. Zpívání v domu s pečovatelskou službou- hudební pásmo básní a písní 

v domově pro seniory 2x rok 

 7.6. Výlet do ZOO 

 27.6. Výlet do Plas (s předškoláky)- do Centra stavitelského dědictví Plasy 

 29.5. Koncert pro rodiče- flétna 

 15.6. Rozloučení s předškoláky- vystoupení, opékání vuřtů, „bojovka,“ přespávání ve 

školce 

 5.4. Akce s rodiči- Vítání jara- hud. pásmo- vhození Moreny do rybníka 

 30.5. Den dětí- celoškolková akce- stopovačka s úkoly a pokladem na konci cesty 

 23.2 čarodějnice- třídní akce- úkoly, tanec, čarodějnický rej 

 Vzájemné návštěvy mezi třídami- např. 20. 10. Jsme s předškoláky připravili 

„ježkovské“ ovocné pohoštění pro děti z 1. Třídy 

 Vzájemné náslechové hodiny- v průběhu roku 

 25.5. Schůzka pro rodiče nově příchozích dětí 

 Návštěvy tělocvičny základní školy- v průběhu roku 

 12.10., 28.2., 28.3. Divadelní představení 

 19.3. Schůzka rodičů předškolních dětí- s paní učitelkou první třídy 

 18.5. Fotografování tříd + předškoláci na tablo 

 červen výroba tabla předškoláků + fotokniha pro předškoláky 

 květen výtvarná soutěž- 2.místo kolektivní trojrozměrná práce na téma- Kaňka čaruje 

 3.4. Zápis do ZŠ- účast paní učitelky ze školky 

 28.6.- Šerpování páťáků 

 2.,9.5.- Zápis do MŠ 

 Všichni zaměstnanci MŠ Holoubkov se pravidelně zúčastňují školení a seminářů 
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Spolupráce se ZŠ: 

 

 spolupráce s paní učitelkou Tichotovou- diagnostický list pro nadané děti 

 návštěvy/spolupráce s 1. třídou- září – prosinec: udržení vztahů s kamarády ze školky, 

co odešly do školy 

 návštěvy/spolupráce s 5. třídou- leden- červen: navázání vztahu s budoucí paní 

učitelkou první třídy Kateřinou Culkovou.  

 

Spolupráce s organizacemi: 

 

 logopedická poradna Rokycany – spolupráce na základě tří etap projektu, Podpora 

primární logopedické prevence v předškolním vzdělávání“  

 PPP Rokycany – děti s odkladem školní docházky a děti s potřebou IVP 

 ČPK – využití moderních deskových her 

 OSPOD Rokycany – při problémech v sociální oblasti 

 NIDV, KCVJŠ – DVPP, školení a semináře pro pedagogy a ostatní zaměstnance 

organizace. 

 SVČ Radovánek – projekt TALENT Education - koordinace podpory rozvoje nadání 

 Plavecký bazén – předplavecká průprava pro děti z MŠ 

 Talentcentrum NIDV 

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

 

 Vystoupení, pásma - Vítání občánků 

 

Spolupráce s rodiči: 

 

 O naší činnosti pravidelně informujeme na webových stránkách, nástěnkách a 

informacemi v tisku 

 Rodiče se mohou aktivně zapojit do dění MŠ 

 Společné akce viz výše akce s rodiči 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 - 9 dětí, dodatečně zažádalo a bylo přijato 

dohromady 16 dětí. 2 se odhlásily. Tzn. v novém školním roce nastoupí 14 nových dětí (z 

toho  1v lednu 2019). K jednomu z dětí s řečovou vadou – 3. stupeň PO, bude přijata nová 

paní asistentka na půl úvazku. 

Vyhodnotili jsme 9 PLPP, 2 IVP, 1 dítě dostalo OŠD, 19 dětí odchází do ZŠ Holoubkov, 1 dítě 

do ZŠ Mýto. 

Paní učitelky provedly evaluaci: bloků, podmínek MŠ, TVP PV, ŠVP PV, sebehodnocení, 

hodnocení třídy jako celku a diagnostiku dětí. Paní učitelky pravidelně vyplňují profesní 

dotazník a následně ho vyhodnocují. 

Stěžejní cíl- zajistit dětem pocit jistoty, bezpečí a porozumění. Do budoucna bychom se chtěli 

zaměřit na diagnostikování dětí nadaných a dále hledat cestu a způsob, jak s nimi pracovat.  
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Opravy a rekonstrukce: 

 

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

 Průběžně je MŠ vybavována nábytkem – třída předškoláků 

 Během prázdninového provozu je prováděno hygienické očištění hraček a pomůcek, 

celkový úklid tříd, včetně čištění koberců.  

 Během prázdnin proběhla rekonstrukce a doplnění sociálních zařízení pro 1. a 3. třídu, 

vybudování učitelského WC u 2. třídy   

 

Kontrola KHS – 20. 11. 2017 – kontrola prostor a provozu zařízení, lehátek a ložního prádla – 

bez závad 

 

Prázdninový provoz zajištěn ve dnech:  

červenec 2018:           1. 7. – 13. 7. 2018 

srpen 2018 :                27. 8. 2018 – 31. 8. 2018 

 

Berušky v ZOO 

 

 
 

Motýlci 
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Včeličky 

 

 
 

Seznámeni s polytechnickou výchovou 
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Školní jídelna 
 

ŠJ - hlavní a doplňková činnost. 

Celková kapacita: 230 obědů. 

Provoz zabezpečen 3 zaměstnanci (bez personálních změn). 

Počet strávníků (MŠ: 60, ZŠ: 66, zaměstnanci: 20 cizích:  20) 

 

Kontrola KHS:  

29. 5. 2018 – ŠJ – odebrání vzorků – množství soli – vyhodnoceno v den odběru méně soli ve 

vzorku jídla. Kontrola jídelních lístků, výdejek a plnění HACCP – bez závad. 

31. 5. 2018 – ŠJ – výdejna stravy žáků ZŠ – provoz, manipulace s připravenými pokrmy, 

dodržování používání OPP, označení alergenů, uložení dezinfekčních a čisticích prostředků – 

bez závad 

 

Proběhla rekonstrukce a nové vybavení kancelářských prostor vedoucí školní jídelny. 

 

 

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

 Zapojení do projektu Zdravá školní jídelna, 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 

 Během školního roku pomoc při pečení výrobků pro děti 

 Zajištění svačin pro MŠ – výlet do ZOO Plzeň, výlet do Plas 

 Závěr školního roku – pohoštění, občerstvení 

 Akce „přespávání v MŠ“, snídaně pro děti 
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Školní družina 
 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo ŠD 60 žáků. 

 33 I. oddělení a 27 II. oddělení.  

Ve III. čtvrtletí se tento stav změnil na 58 z důvodu odstěhování jednoho žáka a odhlášení 

jednoho žáka. 

 

ŠD pracovala podle ŠVP Spolu je nám dobře.  

Tento vzdělávací program byl rozpracován do projektu Z pohádky do pohádky pro I. oddělení 

a Nekonečný příběh pro oddělení II. 

Každý měsíc postavičky z českých večerníčků seznamovaly žáky I. oddělení s něčím 

zajímavým. V září s Krtečkem poznávali, co vše roste na zahradě, v říjnu nám Rumcajs 

ukázal listnaté a jehličnaté stromy v lese. S Křemílkem a Vochomůrkou jsme se seznámili se 

zvířátky a tím jak žijí v zimě. S Malou čarodějnicí jsme připravovali dárky a přáníčka pro své 

blízké a občany žijící v Mirošově a Janově. V lednu nám Bob a Bobek pověděli něco o našem 

těle a zhotovili jsme si velkého Kostíka. S Maxipsem Fíkem jsme poznávali všemi smysly, 

vyzkoušeli jsme si cestu nevidomých a soutěžili jsme s hmatovou krabicí. 

  

S velikonočním vyráběním jsme se zapojili do soutěže Velikonoční aranžmá pořádané 

rokycanským muzeem. Dvě práce našich druháků získaly ocenění.  

Se Spejblem a Hurvínkem jsme si povídali o zdravé výživě. Navštívila nás Perníková bába, 

ale odolali jsme jejímu lákání na sladké, protože víme, co je pro nás zdravé. V dubnu jsme 

s Pejskem a Kočičkou umyli podlahu a upekli dort, na kterém jsme si moc pochutnali. 

S Ferdou Mravencem jsme prozkoumali život v mraveništi a vývoj mravence, proběhlo velké 

mravenčí soutěžení. S Motýlem Emanuelem a Makovou panenkou jsme zase poznali život 

motýlů. 

 

Projekt II. oddělení byl motivován knihou Nekonečný příběh.  

Činnost byla zaměřena na hledání dobrých vlastností, žáci hledali klíč, který otvírá zámek 

k srdci druhého. Dozvěděli se, proč je důležité mít přátele a nebýt na světě sám, učili se znát 

své kamarády. 

 

Od listopadu převzala II. oddělení p. Romana Švihlová místo p. Fišerové.  

Ve své činnosti II. Oddělení poznávalo živou i neživou přírodu, seznámili se s tradicemi, které 

z nás dělají Čechy. V předvánočním čase vyráběli dárky pro své kamarády i své blízké. 

Sledovali vlastnosti sněhu, pozorovali stopy zvěře. Věnovali se hrám na rozvoj logického 

myšlení, zkoumali a poznávali optické jevy. P. Švihla vyřezal pro žáky velké dřevěné zajíce, 

které si žáci dozdobili a vznikly tak krásné velikonoční dekorace. Třeťáci pomohli při výrobě 

drobných velikonočních dárků pro občany žijících v Milošově a Janově. Jaro bylo věnováno 

zdravé stravě, pitnému režimu, relaxaci a zdravému cvičení. I nadále prohlubovali 

kamarádské vztahy mezi žáky. Seznámili se s Indiánským sedmerem a vyrobili si svého 

indiána.  

V obou oddělení byl kladen důraz na každodenní pobyt venku pokud to počasí dovolilo. Žáci 

využívali pro své hry les nebo školní hřiště. Během roku vznikla spousta výtvarných prací a 

výrobků, které byly vystavovány na nástěnkách a prostorách školy a družiny.  

Krátkou pohádkou přispěli žáci I. oddělení při závěrečném vystoupení na konci školního 

roku.          
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Školní družina 
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Základní škola 
Zapsáno    78 žáků 

Provoz    5 tříd, 1. – 5.ročník 

 

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

 

Všichni žáci školy splnili očekávané výstupy dané ŠVP ZV.   69 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 ZŠ  

1. třída ZŠ – vybavení dotykovou interaktivní tabulí SMART 

 

Dotační programy: 

1. V tomto roce jsme ukončili tříletou partnerskou spolupráci mezinárodním projektu 

Erasmus + Talent edukacion pro práci s nadanými žáky, výše podpory pro naši školu byla 

3 000 euro 

 

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

6 522 952,35. V srpnu tohoto školního roku projekt úspěšně ukončujeme. 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 byl zaměřen na financování pozic školních asistentů a koordinátorů inkluze 

a intenzivní vzdělávání pedagogického sboru v této oblasti. Realizace probíhala v loňském a 

letošním školním roce. 

 

Uspěli jsme s žádostí v rámci projektu nových ,,Šablon,, a získali dotaci ve výši 668 464,-, 

která je využívána v mateřské škole k financování 0,5 úvazku školní asistentky, DVPP 

zaměřené na práci s dvouletými dětmi a čtenářskou a matematickou pregramotnost, výměnné 

stáže v partnerských mš. V základní škole pak na realizaci čtenářských klubů a klubu 

deskových her a matematické gramotnosti, DVPP -  Aj, mentoring, matematická gramotnost, 

výměnné stáže pedagogů. Projekt probíhal v tomto školním roce a bude pokračovat i ve 

školním roce 2018/2019. 

 

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 pracuji v celostátní koordinační radě pro práci s nadáním. 

 

Získali jsme dotaci na podporu výuky plavání ve výši 18 550,-, která plně pokryla náklady 

na dopravu. 

 

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. 
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Zrealizovali jsme akce pro veřejnost i pro děti: 

 

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

projektu Inkluze, Zavírání lesa – lampionový průvod MŠ, Den her, Mikulášská nadílka, 

Zpívání pod vánočním stromem, předzápisová schůzka s rodiči předškoláků, zápis (22 dětí, 

z toho 1 odklad), Odemykání lesa – MŠ, Den Země, akce Ukliďme si svět, zápis MSŠ 

(zapsáno 15 dětí, přijato 15, z toho 1 k 1. 1. 2019), projektový týden s tématikou ekosystémy, 

schůzka rodičů budoucích prvňáčků, divadelní a hudební představení 

 

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 od České pedagogické komory, ve formě hraček pro ŠD – firma HASBRO 

pan Neckář – technické zajištění slavnostního zakončení školního roku 

 

stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme webové stránky školy 

 

Za tento školní rok vyšlo o naší činnosti: 

 

12 x článek v Rokycanském deníku 

2x článek v Podbrdských novinách 

3x článek v Holoubkovském zpravodaji 

 

Konaly se dva konzultační dny a dvoje třídní schůzky pro rodiče 

 

Soutěže: 

 

Naši žáci se úspěšně zapojili do matematických soutěží Logická olympiáda a Bobřík 

informatiky 

Matematický klokan – Matěj Stehlík 2. tř. – 3. místo v okresním kole 

                                     Filip Dragoun – 3. třída – 4. místo v okresním kole 

Pythagoriáda - Filip Dragoun – 3. třída – 4. místo v okresním kole 

Literární soutěž Evropa ve škole – Jakub Opatrný 3. třída – 3. místo v celostátním kole 

Malá AJ – Adéla Kalčicová 5. tř. – 5. místo v okresním kole 

Výtvarné soutěže 

Knihovna Rokycany – Štěpán Šedivý 5. tř. – 2. místo v okrese 

Muzeum Rokycany – Jakub Šilpoch 2. třída – 1.místo v okrese, Valentýna Švihlová 2. tř. – 

2.místo v okrese 

Hasiči – Barbora Nejedlá 2. tř. (1. kategorie), Nela Merhautová 4. tř. (2. kategorie) -  patří 

mezi 5 oceněných ve své kategorii 

V rámci tělovýchovných soutěží jsme letos zaznamenali největší úspěch ve Štafetovém 

poháru – 1. místo v okresním kole a v okresním kole vybíjené – 5. místo 

 

Zájmové kroužky  

 

sportovní a pohybové hry, disko tance, deskové hry, přírodovědný kroužek, čtenářské kluby 

Proběhla výuka plavání – 10 lekcí, výuka bruslení – 5 lekcí a výuka BESIP – dopravní hřiště 

Rokycany - 2x 
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Zápis do první třídy proběhl  3. 4. 2018 – přijato 21 žáků. 

1 žák požádal o odklad školní docházky.  

 

5. ročník ukončilo 14 žáků  (3 osmileté gymnázium Rokycany, 2 ZŠ TGM Rokycany, 3 ZŠ 

Jižní předměstí, 2 ZŠ Ulice Míru Rokycany ,1 CIS Plzeň, 3 ZŠ Mýto) 

 

Školní rok 2017/2018 jsme končili s počtem 78 žáků . 

1.třída   19 žáků     Mgr. Miluše Tichotová, asistentka pedagoga Bc. Petra Ježková 

2.třída   18 žáků      Mgr. Jana Šopejstalová, Dis. , asistentka pedagoga Lucie Vorobeľová 

3.třída   13 žáků      Mgr. Vladislava Peklová 

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

5. třída   14 žáků     Bc. Mgr. Kateřina Culková 

 

Pro školní rok 2018/2019 má škola 83 žáků. 

1.třída: Bc. Mgr. Kateřina Culková 20 žáků 

2.třída: Mgr. Miluše Tichotová 19 žáků 

3.třída: Mgr. Jana Šopejstalová, DiS.  18 žáků 

4.třída: Mgr. Vladislava Peklová  12 žáků 

5.třída: Mgr. Hana Křejdlová 14 žáků 

 

1.třída 
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2.třída 

 

 

 

3.třída 
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4.třída 

 

 

 

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

0,5 

 

V rámci plánu Environmentální výuky proběhlo několik úspěšných akcí: 

 projekty: 

◦ Ovoce do škol 

◦ Třídíme odpad 

◦ Sběr papíru 

◦ Projekt „Ukliďme si Česko“ - úklid okolí školy, části obce a lesa 

◦ Recyklohraní – úkoly online, sběr tonerů, baterií, program s lektory 

 Den Země – exkurze… 

 poznávací a zážitkové třídní výlety 

 spolupráce s lesy Zbirožska, se záchrannou stanicí 

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

zahradě zasadili a slavnostně předali ovocný stromek (červený rybíz) svým nástupcům 

– předškolákům 

 

Environmentální výuka 
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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 

 

 
 

 kroužky – aktivní trávení volného času 

 sportovní kroužek 

 disco tance 

 přírodovědný kroužek 

 anglická konverzace 

 kroužek zábavné logiky a deskových her  

 čtenářský klub 

 

 práce ve školní družině – celoroční projekt 1. oddělení „Z pohádky do pohádky“,  

2. oddělení „Nekonečný příběh.“ 

 

 třídní a školní akce 

 kulturní programy – pohádky v MŠ – 1. třída, čtenářské dílny a Knížka pro 

prvňáčky s knihovnicí z Městské knihovny v Rokycanech 

 poznávací a vzdělávací výlety  

 sportovní soutěže – štafetový běh, fotbal Mc Donald´s Cup, vybíjená  

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

matematická olympiáda a Pythagoriáda 

 recitační soutěž, Evropa ve škole – literární soutěž, výtvarné soutěže 

 Zdravé zoubky 

 preventivní programy: Třída plná pohody 

 spolupráce s MŠ: setkání předškoláků s budoucí třídní učitelkou, čtení před spaním 

- páťáci 
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Erasmus + výjezd  Holandsko 

 

 

 

 akce s malotřídkami 

 karneval v Kařeze 

 

 akce pro rodiče a veřejnost 

 Zahradní slavnost – rozloučení s páťáky  

 veřejná vystoupení – recitace u pomníku 

 Zpívání pod vánočním stromem 

 Den plný her, Adventní a Jarní dílny 

 Den otevřených dveří – ukončení projektu Systematická inkluze 

 

Jarní dílny s rodiči 
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 spolupráce s institucemi 

 OSPOD – výchovná komise – agresivní žák 

 SVP Plzeň – zaslání zprávy o agresivním žákovi 

 PPP Rokycany – Třída plná pohody – metodiky a vedení hodiny TPP 

 

Ve školním roce 2017/2018 se konaly 2 třídní schůzky, 2 konzultační dny – formou rodič-

učitel-žák, Dny  otevřených dveří, konzultační hodiny. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

ZŠ – všichni zaměstnanci jsou ve svém oboru plně kvalifikovaní  

         Učitelé ZŠ – mají vysokoškolské vzdělání 

          Asistentky pedagoga –Bc. Petra Ježková – odpovídající vzdělání, Vendula .Brožová –   

odpovídající vzdělání, Lucie Vorobeľová  - odpovídající vzdělání 

          Dotační pozice školní asistentky – Ing. Ivana Kratochvíle, Jana Hrbková – odpovídající 

vzdělání 

Bc. Mgr. Culková odpovídající vzdělávání pro koordinátory EVVO, Mgr. Tichtová ukončila 

vzdělávání pro výchovné poradce 

 

MŠ – učitelky MŠ mají středoškolské vzdělání, 1 učitelka bakalářský titul 

          Chybějící kvalifikace u pí. Černé – v letošním školním roce dokončila 4. ročník 

dálkového studia, v září 2018 závěrečná maturitní zkouška 

           Asistentky pedagoga – Ivana Tesařová, Petra Neckářová – odpovídající vzdělání 

 

ŠD – vychovatelky obou oddělení mají odpovídající kvalifikaci 

          

V rámci DVPP v letošním školním roce byl prioritním tématem pro další vzdělávání 

inkluzivní přístup ke vzdělávání, práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

včetně žáků nadaných. Tento okruh školení byl hrazen z prostředků získané dotace. 

Kladli jsme důraz na školení související s rozvojem čtenářské gramotnosti, rozvoj 

matematické a počítačové gramotnosti, v mateřské škole pak čtenářské a matematické 

pregramotnosti, vzdělávání dvouletých dětí, zaměřovali jsme se na implementaci Etické 

výchovy a školení s tím související, prohlubovali jsme 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 je na základě vyhodnocení z loňského školního roku 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 využívali ke studiu 

odborné literatury, nabídky internetových portálů určených pedagogům a přípravě výukových 

projektů. 

 

Na DVPP bylo celkově vynaloženo  159 408,- . Z toho 73 119,- z dotačního programu pro 

Inkluzivní vzdělávání a 63 050,-   z dotačního programu Šablon. 
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Školská rada  

Ve školním roce 2017/2018 se  školská rada sešla:  

  31. 8. 2017 

 

Dne 15. 11. 2017 se konaly nové volby do Školské rady, za pedagogy byly zvoleny  

Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. a Vendula Brožová, za rodiče žáků školy Jitka Nováková a 

Štěpánka Rejzková, za zřizovatele jmenovány Anna Vildová a MUDr. Václava Gutová 

 

 19. 12. 2017 – ustavující schůze 

 20. 6. 2018 

 

Kontroly 

V únoru 2018 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 2017 první pololetí 2018 jsou přílohou této zprávy. 

 

Kontroly KHS proběhly v těchto termínech. 

MŠ - 20. 11. 2017 – kontrola prostor a provozu zařízení, lehátek a ložního prádla – bez závad 

ŠJ   -29. 5. 2018  – odebrání vzorků – množství soli – vyhodnoceno v den odběru méně soli 

ve vzorku jídla. Kontrola jídelních lístků, výdejek a plnění HACCP – bez závad. 

31. 5. 2018 – výdejna stravy žáků ZŠ – provoz, manipulace s připravenými pokrmy, 

dodržování používání OPP, označení alergenů, uložení dezinfekčních a čistících prostředků – 

bez závad 

 

 

 

Holoubkov  6. 8. 2018                                                       vypracovala     

                                                                                 Mgr. Iveta Vodičková 

                                                                        

                                                                                            ředitelka školy  

 

 

 

Pedagogická rada projednala a schválila dne : 

 

Školská rada projednala a schválila dne:   

 

 

 

 

 

 


