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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 
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Mateřská škola 
 
Zapsáno:          59 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 (1 celý úvazek) 

2 pedagogičtí pracovníci- paní učitelky (0,9 úvazku) 

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

1 nepedagogický pracovník- školní asistent (0,4 úvazku) 

1 školnice 

1 uklízečka 

 

Třídy: 

1. Třída Motýlci: 3-5 letí- 18 dětí od ledna 17 paní učitelky: Květuše Hrnčířová, Jana 

Šnajdrová, as. pedagoga- Lenka Povýšilová -dítě s IVP 3. stupeň podpůrných opatření.  

 

2. Třída Berušky: 3-5 letí- 20 dětí. 1 dítě s PLPP - 1. Stupeň PO paní učitelka Jana 

Černá, Bc. Radka Fialová, as. pedagoga- Petra Neckářová- dítě s IVP 3. stupeň 

podpůrných opatření. 

 

3. Třída Včeličky: 5-7 letí- 22 dětí. 4 děti s PLPP 1. stupeň PO. Z toho 2 měly OŠD.  

1 dítě s IVP- 3. stupeň podpůrných opatření.  Paní učitelky: vedoucí učitelka Bc. Petra 

Stránská, Michaela Matysová, as. pedagoga- Ivana Tesařová. 

Ve školním roce 2019/20 stále probíhal výchovně vzdělávací proces dle nového ŠVP PV 

Země, oheň, voda, vzduch. Velkým úkolem bylo nejen pro nové paní učitelky, ale i pro 

stávající paní učitelky -pracovat dle společné vize mateřské a základní školy, což se odráží i 

v ŠVP PV. Plánujeme dlouhodobě v blocích, ale též nově i v týdenních přípravách, které jsou 

zpracovávány dle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí. Plány jsou zaměřeny na 8 

typů inteligence: 

• Jazykovou 

• Logicko-matematickou 

• Prostorovou 

• Hudební 

• Tělesně-pohybovou 

• Interpersonální 

• Intrapersonální 

• Přírodní 

U všech činností se snažíme, aby tyto inteligence byly dětem rovnoměrně nabídnuty.  

Věříme, že společně prostřednictvím náslechů, vzájemných rad, prezentací, samostudiem a 

školením dosáhneme společných metod a forem práce.  

Dlouhodobé cíle: 1) propojování věkových kategorií- spolupráce s DPS, ZŠ 

                                 2) postupné vzdělávání pedagogů v oblasti nadaných dětí 



DVPP: 

Prioritním tématem je vzdělávání dvouletých, rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti 

environmentální výchovy, diagnostika nadání v předškolním věku, práce s nadanými dětmi 

Provoz: 

Prodloužený provoz na třídách bereme jako pozitivní.  

Sjednocení MŠ: 

Stále se snažíme sjednotit vzdělávací proces. Průběžně si předáváme informace o nastaveném 

plánování dle Gardnerovy teorie, průběžně se radíme a záznamy upravujeme. Stále se učíme 

rovnoměrně dětem činnosti nabízet.  

 
Od 16. 3. byl v MŠ z důvodu vysoké nemocnosti a protiepidemiologických opatření přerušen 

provoz: 

Práce školky probíhala převážně distanční formou 

 Uklidili jsme, vydezinfikovali třídy 

 Proškolili jsme se vzájemně- informace ze školení (čtenářská pregramotnost, MTU) 

 Založili jsme „školkovou“ skupinu na aplikaci WhatsApp, což nám pomohlo rychle 

předat aktuální informace a obratem reagovat (paní učitelky i paní asistentky ped.) 

 Nechali jsme všem p. učitelkám zřídit gmailové adresy na SKOLAHOLOUBKOV 

(jako kontakt pro rodiče i jako získání účtu na G Suite- kde paní učitelky mohou 

ukládat a sdílet dokumenty) 

 Od dubna vypisujeme v G Suite výkaz práce. Je to sdílený dokument- který je zároveň 

motivačním. Paní učitelky i asistentky se mohou vzájemně inspirovat tím, co 

v domácích podmínkách připravily, jak se mohou dál vzdělávat,… 

 Prostřednictvím G Suite se konaly videokonference, při kterých jsme se každý týden 

setkávali a předávali si novinky a zadávali úkoly.  

 Paní učitelky tvořily metodiky- doplnily staré, které vznikly v loni a zároveň tvořily 

nové 

(zdravotní cvičení, hudební výchova, grafomotorika, ekovýchova, čtenářská 

pregramotnost, ...) 

 Komunikace telefonní, e-mailová se všemi rodiči- dle aktuálnosti, jednou týdně jsme 

rodičům zasílali nápady, náměty, inspirace na tvoření, kreslení, výtvarné tvoření, 

písničky, pohádky, atd. Vše bylo tematicky směrováno dle IB (integrovaný blok) a TP 

(třídní plán). Paní učitelky natáčely videa- pozdravy, ukazovací básničky, písničky, 

povídání z procházky, vyrábění, cvičení atd. 

 Paní učitelky a asistentky pedagoga využily čas k samostudiu a četly odborné 

publikace, které je zajímají (děti s PAS, pozornost, senzomotorika,…) 

 zpracovaly evaluaci posledního IB (Země) a vytvořily nový IB (Oheň) 

 Paní uč. i paní asistentky vyráběly pomůcky 

 Připravily zápis do MŠ- potřebné formuláře- tisk. Vyrobily dárečky pro nové děti 

 V MŠ proběhl, s pomocí paní učitelek při dodržení aktuálních hygienických opatření, 

zápis 

 Paní asistentky  komunikovaly s rodiči integrovaných dětí s IVP, posílaly jim úkoly 

 Někteří rodiče dostali domů tablety (10) a instrukce, jak s nimi pracovat, pověřená 

paní učitelka jednou týdně, ve spolupráci s rodiči, s dětmi distančně pracovala na 

plánovaných úkolech 

 Přidávali jsme články na web s fotografiemi, jak děti pracují doma 



 

OD 25. 5. prezenční a distanční výuka: 

 Všechny plánované akce byly, vzhledem k epidemii, zrušeny 

 Do MŠ se nám vrátilo cca 20dětí, zbytek dětí zůstával v domácím prostředí, 

předškoláci na distanční výuce (dále jim byl zasílán materiál na činnosti) 

 Řídili jsme se zvláštními hygienickými bezpečnostními opatřeními dle manuálu 

MŠMT a pokyny vydanými paní ředitelkou.  

 Třídy byly rozděleny na dvě skupiny (třídy). Organizace, režim dne a služby 

zaměstnanců byly uzpůsobeny počtu dětí a hygienickým opatřením 

 Paní učitelky dál plánovaly dle nastavených integrovaných bloků, témat a podtémat na 

začátku školního roku, hry a činnosti si dle plánů připravovaly 

 Prezenční a distanční výuka s tablety 

 Paní učitelky doplnily obsah distanční výuky do TK dle instrukcí, plánování, 

odesílaných úkolů dětem. Zhodnotily poslední IB OHEŇ a sepsaly sebereflexi 

 Odeslali jsme dopis dětem do MŠ Mýto- obrázky, úkoly 

 Vyhodnotili jsme výtvarnou soutěž- článek na webových stránkách 

 Připravili jsme závěr školního roku- předání dárků od Sokolíka, vyrovnání TF, 

keramiky, předání věcí, co dětem v MŠ zůstalo (oblečení, hrnečky, apod.) 

 Organizace prázdninového provozu- 1třída  

 

 

AKCE : 

13. 9.     divadlo Ondřej společná akce s 1. třídou 

24.10.   Tancohrátky s Culinkou 

20. 11.   předvánoční fotografování 

28.11.   Světluškové rojení – lampionový průvod- akce s rodiči 

29. 11.   preventivní oční vyšetření 

2., 3., 4. 12. Keramická dílna- vánoční výrobky 

5.12.     Mikulášská nadílka  

10. 12.   besídka 2. třída  

11. 12.   besídka 1. třída  

12. 12.   besídka 3. třída  

17.12.   Vánoční nadílka  

19. 12.   vystoupení v DPS  

19. 12.   Zpívání u vánočního stromu- akce pro veřejnost 

17. 1.     divadlo Ondřej – Cesta na sever 

21. 1.     předškoláci- SCREENING- orientační mapování školní připravenosti 

30. 1.     keramika Berušky 

17. 2.     keramika Berušky 

20. 2.     masopustní karneval 

25. 2.     keramika Včeličky 

9. 3.       divadelní představení- Průzkumníci v Africe- Divadlo Letadlo 

21. 3.     vyhlášení výtvarné soutěže- na téma MOJE RODINA- v červnu vyhodnocení  

1.6.        Den dětí- dopolední akce („stopovačka“- úkoly plnily jednotlivé třídy zvlášť, 

zakončení letošního projektu SOKOLÍK) 

  



 

ÚSPĚCHY: 

 

 14 vítězů ve výtvarné soutěži- MOJE RODINA  

 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ: 

 

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

co odešli do školy, postupné seznamování s prostředím budoucí školy 

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

učitelkou první třídy Vladislavou Peklovou.  

 Divadelní představení s první třídou 

 Čtení před spaním s páťáky 

 Výtvarné tvoření v ZŠ- vánoční s první třídou, později s pátou třídou- na téma 

cizokrajná zvířata 

 

PROJEKTY: 

 

- „ŠABLONY“- úvazek školního asistenta na 0,4 úvazku (Lenka Povýšilová). 

   - tablety- výuka IT (od ledna. Od přerušení provozu v MŠ výuka probíhala 

prezenčně a distančně.) 

 

- SOKOL- Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Celoroční projekt, jehož 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. Zakončení 

letošního projektu proběhlo v rámci Dne Dětí a připravené „stopovačky“ v lese. Poslední 

týden v červnu děti dostaly dárky v podobě diplomů, omalovánek a medailí. 

 

KROUŽKY TALENTÍKY, DALŠÍ ČINNOSTI:  

 

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

předškoláků 

 Keramická dílna- cca 1 za měsíc (každá třída si organizuje dle svých potřeb a 

možností) 

 Klub předškoláků:  

-  příprava na ZŠ 

- deskové hry 

- logické hry a činnosti 

- hry s anglickými slovíčky 

 Talentík má  5 oblastí: 

- Hudebně pohybovou 

- Výtvarně pracovní 

- přírodovědnou (pokusy) 

- ruční práce 

- flétnu 

 Výuka s tablety- předškoláci 



 

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 

 Talentcentrum NIDV 

 

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM: 

 Vystoupení- zpívání u vánočního stromu 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI: 

 

 O naší činnosti pravidelně informujeme na webových stránkách, nástěnkách a 

informacemi v tisku 

 Rodiče se aktivně zapojují do dění MŠ (pokud to situace umožňuje) 

 Společné akce viz výše akce s rodiči 

 V době epidemiologického stavu zvýšená spolupráce prostřednictvím e-mailů, 

telefonátů apod. 

 

OPRAVY A REKONSTRUKCE: 

 

 Během prázdninového provozu je prováděno hygienické očištění hraček a pomůcek, 

celkový úklid tříd, včetně čištění koberců  

 Výmalba- ložnice, třída Motýlků 

 Proběhla rekonstrukce společné sborovny a kabinetu vedoucí učitelky 

 

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 
4. a  5. 5. 2020, náhradní termín 11. 5. 2020 

 U zápisu bylo 21dětí, které byly k 1. 9. 2020 přijaté. 4děti se odhlásily. Zůstává jich tedy 17. 

19 dětí předškolních odchází do ZŠ.  

1 dítě bylo odhlášeno k 31. 8. 2020 

- předpokládaný počet dětí k 1. 9.2020 je 56 

- z toho 18 předškoláků (2 děti s 3.st. PO) 

 

 

Prázdninový provoz zajištěn ve dnech:  

červenec 2020:           1. 7. – 10. 7. 2020 

srpen 2020 :                17. 8. – 31. 8. 2020 

 

 



1. třída  Motýlci  

 
 

2. třída Berušky 

 
 



3. třída Včeličky (předškoláci) 

 

 

 

Školní jídelna 
 

ŠJ -  hlavní a doplňková činnost. 

 

Celková kapacita: 230 obědů. 

 

Provoz zabezpečen 4 zaměstnanci  (ke dni 11. 9. 2019 byla přijata kuchařka Anna Vildová 

jako dlouhodobý zástup po dobu nemoci vedoucí kuchařky Ivany Dalimanové). 

 

Počet  strávníků  183  (MŠ: 59,  ZŠ: 65,  dospělých: 26  cizích:  33) 

 

Nově byla školní kuchyně vybavena konvektomatem. 

 

Kontrola KHS :  

9. 10. 2019 – odběry stěrů z pracovního náčiní, předmětů používaných při konečné přípravě 

stravy a při konzumaci pokrmů v jídelně. Stěry byly nevyhovující způsobené nevyhovující 

manipulací s předměty. Bude provedena následná kontrola. 

13. 12. 2019 – hodnocení jídelníčku ZŠ a MŠ Holoubkov za listopad 2019. Při sestavování 

pestrosti obědů bylo postupováno dle uvedeného doporučení Ministerstva zdravotnictví. 

10. 6. 2020 – kontrola zaměřena na provoz jídelny v době, kdy platila mimořádná opatření z 

důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 – bez závad 

 

 

 

     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 

 Dne 16. 3. 2020 byl uzavřen provoz MŠ a ŠJ na základě rozhodnutí ředitelky školy a 

zřizovatele kvůli koronavirové epidemii. Opětovně byl provoz MŠ a ŠJ obnoven dne 

25. 5. 2020 

  

Školní družina 

 

V tomto školním roce navštěvovalo ŠD 54 žáků. Během školního roku se počet změnil na 51 

žáků. 

Školní družina pracovala podle ŠVP My a svět kolem nás.  

Program byl rozpracován do projektu Putujeme přírodou. Každý měsíc odráží dění v přírodě a 

co je pro daný měsíc charakteristické. Děti se tak seznámily s přírodou, s přírodními úkazy a 

ochranou přírody. 

V I. oddělení provázel děti přírodou krtek a jeho příběhy. Na podzim děti poznávaly a třídily 

listy stromů, zjišťovaly, proč se listy zbarvují a opadávají. Ve své pohádce nám krtek 

vysvětlil, co se děje se sluníčkem po celý rok. Před Vánoci jsme vyráběli přáníčka a dárky 

nejen pro své blízké, ale i pro občany naší obce žijící v domově v Mirošově.  

Od ledna pracovali žáci II. oddělení s tablety pod vedením p. uč. Tichotové 

Zimní měsíce byly zaměřeny na naše zdraví a také naše smysly. Vyzkoušeli jsme si hry 

s hmatovou krabicí, poznávali jsme a vnímali jablko všema smysly, povídali jsme si o lidech, 

kteří mají poškozený třeba zrak nebo sluch. Vyzkoušeli jsme si „ Cestu nevidomých“ 

Při návštěvě Perníkové báby jsme se dozvěděli o zdravé výživě. Ke konci února jsme si 

založili „družinové kameniště“. Nastřádané kamínky nám poslouží jako základ pro tvoření, 

hraní a vymýšlení příběhů. Březen jsme zahájili poznáváním jarních květin. 

Od 12. 3. 2020 byla ŠD z důvodu rozhodnutí bezpečnostní rady státu v souvislosti s pandemií 

COVID 19 uzavřena.  

Po dobu distanční výuky pracují žáci 3. a 4. třídy s tablety. Tablety jim byly zapůjčeny domů. 

Žáci využívali nainstalované aplikace, fotoaparát pro pořizování snímků v rámci týdenních 

výzev a vyhledávali si informace na internetu. 

Pokud počasí dovolilo , byl v obou oddělení zařazován každodenní pobyt venku.  

Žáci využívali pro své hry les nebo školní hřiště. Výtvarné práce a výrobky byly vystavovány 

na nástěnkách a v prostorách školy. Ke hrám v místnosti mají děti k dispozici nové hračky 

typu montessori. 

Po celý rok byl kladen důraz na přátelské chování a pomoc druhým a šetrné zacházení 

s hračkami a stavebnicemi v ŠD.   

 



 
 

 

Základní škola 

 

Zapsáno   80 žáků 

Provoz   5 tříd, 1. – 5.ročník 

 

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

 

80 žáků splnilo očekávané výstupy dané ŠVP ZV. 73 žáků prospělo s vyznamenáním. 

 

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

Návštěvy předškoláků v ZŠ, společné akce – třídní projekt 5. třídy – čteme dětem v MŠ před 

spaním 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY: 

 

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

budování vztahu rodina – škola – do projektu Rodiče vítáni. 

Zažádali jsme o dotaci na podporu výuky plavání která plně pokryje náklady na dopravu. 

Získali jsme dotaci v rámci programu Šablony 2019 v celkové výši 1 065 324,- ( členění ŠD 

136 024 – ICT, stáže, akce pro děti, ZŠ -497 356,- - 0,5 úvazku školní asistentky, akce pro 

žáky, kluby čtenářské gramotnosti a zábavné logiky, DVPP, MŠ – 431 944,- 0,4 úvazku školní 

asistentky, ICT ) 

 



ZREALIZOVALI JSME AKCE PRO VEŘEJNOST I PRO DĚTI: 

 

Projektový den 72 hodin-Ruku na to, Zavírání lesa – lampionový průvod MŠ, Den her, 

Mikulášská nadílka, Zpívání pod vánočním stromem, zápis ZŠ (22 dětí, z toho 4 odklady), 

Odemykání lesa – MŠ, Den Země, akce Ukliďme si svět, zápis MŠ (zapsáno 21 dětí, přijato 

21, z toho 4 svoji žádost odvolali), schůzka rodičů budoucích prvňáčků, divadelní a hudební 

představení 

 

Škola hostila akce kulturního a školského výboru: Odpoledne plné her, divadelní 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 

 

stále zkvalitňujeme a rozšiřujeme webové stránky školy 

 

ZA TENTO ŠKOLNÍ ROK VYŠLO O NAŠÍ ČINNOSTI: 

 

4 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. Vzhledem 

k epidemiologickým opatřením v souvislosti s COVID 19 byly třídní schůzky a konzultační 

hodiny ve druhém pololetí realizovány online formou. 

 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH: 

 

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

informatiky – úspěšní řešitelé – Tichý 2.tř, Šilpoch, Kubínová, Stehlíková 4.tř. , Lukášová, 

Dragoun 5.tř. 

Matematická olympiáda – Filip Dragoun -7.místo v okresním kole 

 

Ostatní soutěže byly, vzhledem k situaci s COVID 19 , zrušeny 

 

Zájmové kroužky – sportovní a pohybové hry, deskové hry, výtvarné kroužky 

Proběhla výuka plavání – 2 lekce – přerušeno vzhledem k situaci s COVID 19, zbylých 8 

lekcí bude nahrazeno v září a říjnu 2020, výuka bruslení – 5 lekcí 

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PROBĚHL 6. – 9. 4. 2020 – PŘIJATO 22 ŽÁKŮ. 

 

4 žáci požádali o odklad školní docházky, v červnu se jeden ze zapsaných žáků odstěhoval.  

 

5. ročník ukončilo 12 žáků  (2 ZŠ TGM Rokycany – rozšířená výuka jazyků, 4 ZŠ Jižní 

předměstí – 2 matematická, 2 sportovní třída, 6 ZŠ Mýto) 

 

 



ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JSME KONČILI S POČTEM 80 ŽÁKŮ. 

 

1. třída Mgr. Hana Křejdlová, asistent pedagoga Vendula Brožová, 14 žáků 

2.třída: Bc. Mgr. Kateřina Culková, asistent pedagoga Jana Hrbková 20 žáků 

3.třída: Mgr. Miluše Tichotová, asistent pedagoga Bc. Petra Ježková, Ing. Ivana Kratochvíle 

18 žáků 

4.třída: Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. , asistent pedagoga Lucie Vorobeľová 16 žáků 

5.třída: Mgr. Vladislava Peklová  12 žáků 

 

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 MÁ ŠKOLA 83 ŽÁKŮ 

 

1.třída: Mgr. Vladislava Peklová  asistent pedagoga Jana Hrbková 17 žáků 

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

3.třída: Bc. Mgr. Kateřina Culková, 18 žáků 

4.třída: Mgr. Miluše Tichotová, asistent pedagoga Bc. Petra Ježková, Lucie Kratochvílová 18 

žáků 

5.třída: Mgr. Jana Šopejstalová, DiS. , asistent pedagoga Lucie Vorobeľová 16 žáků 

 

Mgr.Iveta Vodičková – 5. třída Čj,  Př 

 

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

0,5  administrativa Ing. Ivana Kratochvíle 0,5 

 

1. třída 

 
 

  



 

2. třída 

 
 

3. třída 

 
  



 

4. třída 

 
 

5. třída 

 
  



V rámci plánu Environmentální výuky proběhlo několik úspěšných akcí: 

 

 projekty: 

◦ Ovoce do škol, Mléko do škol 

◦ Třídíme odpad 

◦ Sběr papíru 

◦ Projekt „72 hodin“ - úklid okolí školy, části obce a lesa 

◦ Recyklohraní – úkoly online, sběr tonerů, baterií 

 měsíční výzvy – dobrovolné ekologické a enviromentální aktivity pro žáky, jejich 

rodiny i učitele 

 poznávací a zážitkové třídní výlety 

 spolupráce s lesy Zbirožska, se záchrannou stanicí v Rokycanech 

 navázání spolupráce s útulkem pro zvířata v nouzi v Plzni 

 

 

 

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 / od 12. 3. zrušeny z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu /COVID19/ 

 sportovní kroužek 

 divadelní kroužek 



 kroužek zábavné logiky a deskových her  

 čtenářský klub 

 výtvarný  

 

 práce ve školní družině – celoroční projekt „My a svět kolem nás – Putujeme přírodou“ 

 

 třídní a školní akce 

 čtenářské dílny a Knížka pro prvňáčky s knihovnicí z Městské knihovny 

v Rokycanech 

 olympiády – logická a matematická olympiáda 

 recitační soutěž  

 Zdravé zoubky /březen – zrušeno /COVID19/ 

 preventivní programy: Třída plná pohody 

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

– páťáci 

 

 akce s malotřídkami 

 karneval v Kařezu – zrušen z důvodu uzavření škol /COVID19/ 

 

 akce pro rodiče a veřejnost 

  zpívání pod vánočním stromem, vánoční dílny 

 ve druhém pololetí se nekonaly z důvodů uzavření škol /COVID19/ 

 dotazník Klima školy pro rodiče a žáky zaměřený na období distančního 

vzdělávání v souvislosti s COVID19 

 

 

 
 



 spolupráce s institucemi 

 

 SVP Plzeň  

 PPP Rokycany – Třída plná pohody – metodiky a vedení hodiny TPP 
 účast na setkání metodiků prevence v PPP Rokycany 

 nabídka služeb PPP, OSPOD, Bílý kruh bezpečí 

 aktualizace Krizového plánu 

 nabídka spolupráce s Policií ČR / besedy, společné akce/ 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

ZŠ – všichni zaměstnanci jsou ve svém oboru plně kvalifikovaní  

         Učitelé ZŠ – mají vysokoškolské vzdělání 

          Asistentky pedagoga –Bc.Petra Ježková, Vendula Brožová, Lucie Vorobeľová, Ing. 

Ivana Kratochvíle, Jana Hrbková – odpovídající vzdělání 

Bc. Mgr. Culková vzdělání pro koordinátory EVVO, Mgr. Tichotová vzdělání pro výchovné 

poradce 

Školní asistentky na částečný úvazek – Vendula Brožová a Lucie Vorobeľová – odpovídající 

vzdělání 

 

MŠ – učitelky MŠ mají středoškolské vzdělání, nová p. učitelka a vedoucí učitelka bakalářský 

titul 

         Asistentky pedagoga – Ivana Tesařová, Petra Neckářová, Lenka Povýšilová – 

odpovídající vzdělání 

           Školní asistentka – Lenka Povýšilová – odpovídající vzdělání 

 

ŠD – vychovatelka Alena Kalousová má odpovídající kvalifikaci, vychovatelka Romana 

Švihlová – dokončila potřebnou kvalifikaci studiem na Západočeské univerzitě 

          

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

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

včetně žáků nadaných, formativní způsob hodnocení.  

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

matematické a počítačové gramotnosti, v mateřské škole pak vzdělávání dvouletých dětí, 

rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, environmentální výchovu, diagnostiku nadání 

v předškolním věku, práce s nadanými dětmi.  

Vzdělávání jsme vybírali prioritně z nabídky KCVJŠ Plzeň a NIDV Plzeň. Využili jsme 

semináře hrazené z projektu MAP ( ICT, čt.gramotnost) Vedle těchto nabídek nabízel vnitřní 

systém školy možnost vzájemných náslechů, využití služeb mentorky, sdílení společné 

databáze činností. 

Pro každého z pedagogů byl 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 čerpají 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 40 590,- Z toho 21 310,- z dotačního programu Šablon. 

Školení plánovaná na druhé pololetí školního roku byla od března, vzhledem k uzavření škol 

– epidemie COVID 19, zrušena   

 

ŠKOLSKÁ RADA 

Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla: 

 

11. 9. 2019 a 12. 6. 2020, zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

 

KONTROLY  

V únoru 2020 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 2019 první pololetí 2020 jsou přílohou této zprávy. 

 

Kontroly KHS proběhly v těchto termínech: 

ŠJ – 9. 10. 2019 – odběry stěrů z pracovního náčiní, předmětů používaných při konečné 

přípravě stravy a při konzumaci pokrmů v jídelně. Stěry byly nevyhovující způsobené 

nevyhovující manipulací s předměty. Bude provedena následná kontrola. 

13. 12. 2019 – hodnocení jídelníčku ZŠ a MŠ Holoubkov za listopad 2019. Při sestavování 

pestrosti obědů bylo postupováno dle uvedeného doporučení Ministerstva zdravotnictví. 

MŠ – 4. 12. 2019 – monitoring kvality vnitřního prostředí – koncentrace CO2 – bez závad 

ZŠ – 4. 12. 2019 – monitoring kvality vnitřního prostředí – koncentrace CO2 – doporučeno 

intenzivnější větrání 

ŠJ, MŠ, ZŠ – 10. 6. 2020 – provoz stravovacího a školského zařízení v době mimořádných 

opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 – bez závad 

 

 

Hasičský záchranný bor Plzeňského kraje – 8. 10. 2019 – dodržování povinností 

stanovených zákonem o požární ochraně – bez nedostatků 

 

Nejvyšší kontrolní úřad ČR – kontrola 19/19 – peněžní prostředky Evropské unie a 

státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků  

 – 4. 11. 2019-29. 1. 2020 – závěr kontroly – příjemce dotace realizoval kontrolovaný projekt 

hospodárně, v souladu s právními předpisy a v souladu s pravidly Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

 

Holoubkov  17. 8. 2020                                                       vypracovala     

                                                                                 Mgr. Iveta Vodičková 

                                                                        

                                                                                            ředitelka školy  

 

 

 

Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27. 8. 2020 

 

Školská rada projednala a schválila dne:  31.8.2020 

  



 



 


