
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

o činnosti 

 

Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres 

Rokycany, příspěvkové organizace 

 

Školní rok 2020/2021 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

  



  



 

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:          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: 

5 pedagogických pracovníků- paní učitelky (plný úvazek) 

1 pedagogický pracovník- paní učitelka (0,8 úvazku) 

3 pedagogičtí pracovníci- asistent pedagoga (1x 1,0, 1x 0,75 a 1 x 0,5 úvazku) 

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

1 školnice (1,0 úvazku) 

1 uklízečka (0,6 úvazku) 

 

Třídy: 

1. Třída Motýlci: 3-4 letí- 18 dětí paní učitelky: Jana Černá a Bc. Kateřina Opatrná, as. 

pedagoga- Ivana Tesařová -dítě s IVP 3. stupeň podpůrných opatření.  

 

2. Třída Berušky: 4-5 letí- 22 dětí. 2 děti s PLPP - 1. Stupeň PO paní učitelka Květa 

Hrnčířová a Jana Šnajdrová, as. pedagoga- Lenka Povýšilová- dítě s IVP 3. stupeň 

podpůrných opatření. 

 

3. Třída Včeličky: 5-7 letí- 20 dětí. 6 dětí s PLPP 1. stupeň PO. Z toho 4 měly OŠD.  

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

Fialová a Michaela Matysová, as. pedagoga- Anna Berková. 

Ve školním roce 2020/21 stále probíhal výchovně vzdělávací proces dle ŠVP PV Země, oheň, 

voda, vzduch. Společně jsme pracovali na sjednocené vizi mateřské a základní školy, což se 

odráží i v ŠVP PV. Plánujeme dlouhodobě v blocích a 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, s rodiči dětí 

2) postupné vzdělávání pedagogů v oblasti nadaných dětí 

 

MŠ se zaměřuje: 

Prioritním tématem je rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, environmentální 

výchovy, kvalitní diagnostika, diagnostika nadání v předškolním věku včetně následné práce 

s nadanými dětmi i s dětmi se specifickými potřebami k učení. 

Sjednocení MŠ: 

Přetrvává snaha o sjednocení vzdělávacího procesu. Díky průběžnému předávání a sdílení 

informací s plánováním dle Gardnerovy teorie se tato snaha daří postupně realizovat. Stále se 

učíme rovnoměrně dětem činnosti nabízet.  

 

Od 1. 3. 2021 byl z rozhodnutí vlády ČR, v rámci protiepidemických opatření, zcela uzavřen 

provoz mateřské i základní školy 12. 4. znovuobnovení prezenční výuky u předškoláků, od 26. 

4. i pro ostatní děti: 

 Všechny plánované akce byly, vzhledem k epidemii, zrušeny 

 Do MŠ se nám vrátilo cca 10 předškoláků, zbytek dětí zůstával v domácím prostředí, 

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

 Po znovuotevření ostatních tříd se ve všech třídách docházka většiny dětí plně obnovila 

 Řídili jsme se zvláštními hygienickými bezpečnostními opatřeními dle manuálu MŠMT 

a pokyny vydanými paní ředitelkou 

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

začátku školního roku, hry a činnosti si dle plánů připravovaly 

 V rámci prezenční výuky byly využívány i tablety 

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

odesílaných úkolů dětem. Zhodnotily poslední IB OHEŇ. 

 Uskutečnili jsme domácí online aktivitu s rodiči na téma: „ČTEME DĚTEM“ 

 Dále jsme připravili v lese na DEN DĚTÍ stanoviště, které si rodiny s dětmi mohly projít 

a plnit připravené úkoly 

 Připravili jsme závěr školního roku 

  



Akce: 

20. 5. Projektový den – jemná motorika, práce s fimo hmotou (výroba lžičky) ve 3. třídě 

 

1. 6. 2021 – DEN DĚTÍ – pohybové a další aktivity v lese – všechny děti 

 

Konec června – třídní pěší výlet (samostatně paní učitelky jednotlivých tříd) 

 

25. 6. 2021 – AKTOVKOVÝ DEN – rozloučení s předškoláky 

 

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci soutěže neprobíhaly 

 

Spolupráce se ZŠ: 

 kvůli špatné epidemiologické situaci jsme nemohli navštívit kamarády v 1. třídě ani se 

účastnit společných akcí se školou. Budoucí třídní učitelka 1. třídy Mgr. Jana 

Šopejstalová, DiS.  pravidelně docházela za předškoláky do MŠ 

Projekty: 

 

- „ŠABLONY“- školní asistent na 0,4 úvazku (Lenka Povýšilová). 

   - tablety- výuka ICT  

- 4 projektové dny 

- 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 připravených sportovních stanovišť v lese. 

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

 

Kroužky talentíky a další činnosti:  

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

předškoláků 

 Klub předškoláků:  

-  příprava na ZŠ 

- deskové hry 

- logické hry a činnosti 

- hry s anglickými slovíčky 

 Talentíky: 

- mluvím správně (logopedická prevence) 

- výtvarně pracovní 

- malý zahradník (základy pěstitelství) 

- ruční práce 

 Výuka s tablety- předškoláci 

 

  



Spolupráce s organizacemi: 

 Kliničtí logopedi – práce s dětmi s využitím materiálů od jejich klinických logopedů 

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

 OSPOD Rokycany – při problémech v sociální oblasti 

 NPI ČR, KCVJŠ – DVPP, školení a semináře pro pedagogy a ostatní zaměstnance 

organizace. 

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

 Předání adventního kalendáře (prosinec) panu starostovi (kalendář vyrobily děti) 

 

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) 

 V době epidemiologického stavu zvýšená spolupráce prostřednictvím e-mailů, 

telefonátů, meetů apod. 

 

Opravy a rekonstrukce: 

 Během prázdninového provozu je prováděno hygienické očištění hraček a pomůcek, 

celkový úklid tříd  

 Během prázdnin byly vyměněny vchodové dveře školky, byl instalován nový nábytek 

do tříd a jídelny (poličky, skřínky, úložné boxy, šatna pro učitelky před třídou včeliček, 

doplnění dětských skříněk do šatny 2. třídy…) 

 Ve 2. třídě byla v květnu instalována nová interaktivní tabule s projektorem 

 V šatně provozního personálu byly instalovány nové šatní skříně 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 

Zápis proběhl ve dnech 5. 5. 2021 (od 8:00-12:00) a 6. 5. 2021 (od 13:00-17:00). Náhradní termín byl 

po telefonické domluvě stanoven na 11. 5. 2021 

K zápisu se dostavilo 22 dětí. (22 žádostí o přijetí do MŠ) 

15 dětí bylo přijato k 1. 9. 2021 

7 dětí nebylo, z důvodu nedostatečné kapacity školky, přijato. 

15 dětí (předškolních) odchází z MŠ na ZŠ 

Předpokládaný počet dětí k 1. 9.2021 je 60 – kapacita MŠ je tedy naplněna 

Z tohoto počtu 18 předškoláků (2 děti s OŠD z nich 1 dítě se 4. st. PO) 

 

  



Prázdninový provoz zajištěn ve dnech:  

červenec 2021:           1. 7. – 16. 7. 2021 

srpen 2021 :                23. 8. – 31. 8. 2021 

 

1. Třída- motýlci 

 

 
 

2. Třída- berušky 

 



3. Třída – včeličky 

 

 

  



Školní jídelna 

 

ŠJ -  hlavní a doplňková činnost. 

Celková kapacita: 230 obědů. 

Provoz zabezpečen 4 zaměstnanci  (ke dni 14. 9. 2020 byla přijata pomocná kuchařka Vladimíra 

Trykarová). 

Počet  strávníků (MŠ: 60,  ZŠ: 61,  dospělých: 29 cizích:  33) 

 

Opravy a rekonstrukce: 

Nový nábytek v šatně personálu, instalace kombinované výlevky a umyvadla u wc personálu 

Výdejna pro ZŠ – nerezový dřez s prolamovanými vanami – výměna stávajícího 

 

Kontrola KHS 

27. 5. 2021 kontrola zaměřena na provoz jídelny, kontrolu záznamu o testování zaměstnanců v 

době, kdy platila mimořádná opatření z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 – bez závad 

 

8. 6. 2021 kontrola kategorizace prací, zajištění pracovně lékařských služeb, sanitární zařízení, 

lékárničky a OPP – bez závad 

 

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

 Zapojení do projektu Zdravá školní jídelna 

 Příprava mikulášských balíčků – mikulášská nadílka dětem 

 Pomoc při vánoční besídce 

 Během školního roku pomoc při pečení výrobků pro děti 

 Dne 1. 3. 2021 byl uzavřen provoz MŠ na základě usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 

200 a vydaného krizového opatření. Dne 12. 4. byl provoz částečně obnoven za 

přítomnosti předškolní třídy a rotační výuky dětí v ZŠ. Od 26. 4. byl provoz obnoven v 

plném rozsahu.  

 

  



Školní družina 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu 48 žáků. 

Obě oddělení ŠD pracovala podle ŠVP „My a svět kolem nás“.  

Program byl rozpracován do celoročního projektu „Hrajeme si a v přírodě a s přírodou“, kdy 

byl zaměřen na hry a tvoření venku v přírodě a dále na důležitost ochrany přírody. 

 Tvořili jsme s barevným listím, trávou, klacíky, semínky a kameny. V září jsme provětrali tělo 

a zapojili fantazii s „Poletuchy“, což jsou borové šišky zabalené do pruhů starých záclon a 

náramně se s nimi bavili. 

 Zaměřili jsme pozornost na stromy trochu jinak a učili se vnímat přírodu jako živý organismus. 

 14. 10. 2020 byla ŠD nařízením vlády z důvodu rozšíření nákazy C-19 uzavřena. 

Od 18. 11. 2020 do 1. 3. 2021 fungovalo I. oddělení ŠD v mimořádném režimu, kdy žáci 1. a 

2. třídy byli v oddělených prostorech. 

Vyrobili jsme ptačí krmítka a uspořádali výpravu s krmítky, které jsme zavěsili v okolí školy. 

Velký úspěch měly únorové „Zamrzlé příběhy“, při kterých děti objevily, jak se různé materiály 

chovají při mrazu. 

Počasí nám přálo, užili jsme si zimní radovánky a bobování, dále jsme si vyzkoušeli tradiční 

malování vodovkami v netradičním prostředí na sněhu. 

Od 1. 3. 2021 byla ŠD opět uzavřena z důvodu rozšíření C-19. 

12. 4. 2021 byl obnoven provoz ŠD v rámci mimořádných opatření, kdy probíhala rotační 

výuka, žáci jednotlivých tříd byli v oddělených prostorech. 

17. 5. 2021 bylo rozhodnuto o ukončení rotační výuky, žáci docházeli do ŠD již v běžném 

režimu. 

V květnu jsme se zadívali na život v trávě, díky kterému jsme získali poznatky ze života včel. 

Díky získaným poznatkům jsme vytvořili včelí masky a zahráli si s nimi na včelky v úle. 

Nedílnou součástí byl každodenní pobyt venku, nebo na školním hřišti. 

 

 



Základní škola 

Zapsáno  81 žáků 

Provoz  5 tříd, 1. – 5. ročník 

 

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

81 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 nemohly být z důvodu protiepidemických opatření realizovány, 

nahrazeno návštěvami budoucí třídní učitelky v MŠ. 

 

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. 

Dostali jsme dotaci na podporu výuky plavání, která plně pokryla náklady na dopravu. 

Realizovali jsme dotaci v rámci programu Šablony II. 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), dotace bude ukončena k 30. 9. 2021 

 

Získali jsme dotaci v rámci programu Šablony III. – v celkové výši 598 318,- (členění MŠ 

278 964,- - školní asistent 0,6 úvazku, projektové dny, ZŠ 319 354,- - školní asistent 0,5 úvazku, 

nákup tabletů a rozvoj ICT, párová výuka, projektové dny) realizace výstupů začne k 1. 9. 2021 

 

Spolupracujeme s nadací Kellner family – Pomáháme školám k úspěchu – rozvoj čtenářské 

gramotnosti žáků školy. Aktuálně získaná podpora ve výši 79 000,- Projekt bude pokračovat 

ještě následující dva školní roky. 

 

Opravy a rekonstrukce: 

Výměna IT a lina ve 3. třídě, změna dispozice lavic a nábytku 

Posílení školní wifi a zázemí serverů v PC učebně 

 

Za tento školní rok vyšlo o naší činnosti: 

3 x článek v Rokycanském deníku 

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 částečně online formou. 

 

Úspěchy v soutěžích: 

Soutěže byly, vzhledem k situaci s COVID 19 zrušeny 

Zájmové kroužky – sportovní a pohybové hry, deskové hry, čtenářský klub 

Proběhla výuka plavání – 6 lekcí – náhrada z minulého školního roku, lekce pro tento školní 

rok byly vzhledem k epidemiologické situaci zrušeny, předpokládáme náhradu v září a říjnu 

2021 

 

Zápis do 1. třídy proběhl 7. – 16. 4. 2021 – k zápisu se dostavilo 24 dětí, přijato 22 žáků. 

2 žáci požádali o odklad školní docházky, z 22 přijatých žáků 8 požádalo o povolení 

individuálního vzdělávání. Do 1. třídy tedy prezenčně nastoupí 14 žáků, dalších 8 jich bude 

individuálně vzděláváno.  

5. ročník ukončilo 15 žáků (5 ZŠ TGM Rokycany – rozšířená výuka jazyků, 3 ZŠ Jižní 

předměstí – 1 matematická, 2 sportovní třída, 6 ZŠ Mýto, 1 ZŠ Zbiroh) 

 

Školní rok 2020/2021 jsme končili s počtem 81 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 17 

žáků 

5. třída: Mgr. Jana Šopejstalová, DiS., asistent pedagoga Lucie Vorobeľová 15 žáků 

 

Pro školní rok 2021/2022 má škola 89 žáků (z toho 80 žáků prezenční a 9 žáků individuální 

vzdělávání) 

 

1. třída: Mgr. Jana Šopejstalová, DiS., 22 žáků – z toho 8 žáků individuální vzdělávání 

2. třída: Mgr. Vladislava Peklová, asistent pedagoga Jana Hrbková, 17 žáků – 1 žák individuální 

vzdělávání 

3. třída Mgr. Hana Křejdlová, asistent pedagoga Vendula Brožová, 15 žáků 

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

5. třída: Mgr. Miluše Tichotová, asistent pedagoga Lucie Kratochvílová 17 žáků 

 

 



Školní asistent – Lucie Vorobeľová 

 

Mgr. Iveta Vodičková – 4. třída Čj, Př 

 

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

0,5, administrativa Ing. Ivana Kratochvíle 1,0 

 

Organizace distanční výuky v souvislosti s mimořádnými opatřeními ( COVID -19) a 

vyhlášeným nouzovým stavem 

 

Vzhledem k  epidemiologické situaci jsme se již v rámci plánování nového školního roku 

intenzivně zaměřili na případné znovu uzavření provozu (ať už by se týkalo části žáků, tříd, 

rotační výuky nebo celé školy).  

Proběhl nákup další potřebné techniky z prostředků, které uvolnilo MŠMT (v našem případě se 

jednalo o 120 000,-) ve škole jsme vybudovali systém virtuální učebny google classroom – pro 

všechny žáky jsme založili g-mailové účty pod školní doménou a naučili je s prostředím 

virtuální učebny pracovat tak, aby při případném dalším přechodu na distanční způsob práce 

výuka plynule navázala.  

V září jsme svolali mimořádné třídní schůzky pro rodiče, na kterých jsme je podrobně seznámili 

se způsobem fungování distanční výuky a jednotlivých jejích nástrojů. Vytvořili jsme si 

podrobný přehled o situaci v jednotlivých rodinách – připojení wifi, potřeba zapůjčení 

techniky…  

Připravili jsme systém online hodin, konzultací a prostoru pro samostatnou i skupinovou práci 

a odevzdávání zadaných prací v rámci virtuálních učeben. Jednotliví vyučující se na začátku 

školního roku zaměřili na opakování a procvičování učiva, zmapování situace u jednotlivých 

žáků ohledně jeho zvládnutí a nastavení individuálních plánů pro další výuku. 

Při přechodu na online výuku žáci a rodiče dostávali informace k výuce prostřednictvím 

týdenních plánů – online učebna, g-mail, web školy.. Ve spojení s rodiči jsme byli přes mailovou 

a telefonickou komunikaci, konala se pravidelná online setkání pro rodiče.  

Se žáky jsme pracovali prostřednictvím online hodin  a individuálních konzultací (google meet) 

kde jsme vysvětlovali látku a pak jí procvičovali., nástěnka Padlet na webu školy (sdílení 

zážitků z karantény – fotografie, vzkazy) a digitální portfolio Seesaw .  

Učitelky i asistentky pedagoga poskytovaly rodičům i žákům pravidelnou zpětnou vazbu (mail, 

telefon, on-line setkání). Snažili jsme se o pozitivní, formativní způsob hodnocení (individuální 

pokrok každého z žáků). 

Zařazovali jsme kombinaci přímých online hodin, skupinové práce v online prostředí a práce 

samostatné, v rozvrhu každé třídy byly pravidelné skupinové i individuální konzultace. 

Zapůjčili jsme do rodin chybějící techniku (tablety). Spolupráce s rodinami žáků byla 

v naprosté většině případů výborná. Pro žáky se jako jednoznačně nejvíc zatěžující ukázala 

absence sociálních kontaktů. Pro vyučující i asistentky byl tento způsob práce velmi pracovně 

i časově náročný. Zvládaly však celou situaci výborně. 



 

 

Velmi si vážíme oceňující zpětné vazby ze strany rodičů našich žáků. 

 

  



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 „Ukliďme Česko“ - 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 

 vánoční sbírka pro zvířátka  

 pozorování živočichů online – web kamery 

 

  



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 

 počítačový kroužek 

 kroužek zábavné logiky a deskových her  

 čtenářský klub 

 z důvodu COVID 19 byly kroužky ukončeny /po ukončení distanční výuky  

ve 2. třídě veden čtenářský klub/ 

 

 práce ve školní družině – celoroční projekt ,,Hrajeme si v přírodě s přírodou“ 

 

 třídní a školní akce 

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

s knihovnicí z Městské knihovny v Rokycanech 

      projektový týden Řemesla /září 1. – 5. třída/ 

 sportovní soutěže – štafetový běh, vybíjená /zrušeno COVID19/ 

 olympiády –  Matematický klokan, matematická olympiáda 

 recitační soutěž, výtvarné soutěže, dopravní soutěž BESIP/zrušeno COVID19/ 

 Zdravé zoubky /1. a 2. třída/ 

 preventivní programy: Třída plná pohody 

 spolupráce s MŠ: pravidelné setkávání předškoláků s budoucí třídní učitelkou 

 projektový týden ,,Místo, kde žiji“ 

 

 akce s malotřídkami – z důvodu COVID19 zrušeno 

 

 akce pro rodiče a veřejnost 

 rozloučení s páťáky – školní zahrada 

 dotazník Klima školy pro rodiče a žáky 

 z důvodu COVID19 byly ostatní akce pro rodiče a veřejnost zrušeny 

 



 spolupráce s institucemi 

 OSPOD  a Policie ČR 

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

 ČOSIV – informatiky během distanční výuky 

 

Zajištění distanční výuky: 

 tablety, popř. notebooky pro všechny potřebné žáky 

 pravidelná online výuka podle rozvrhu pro každý ročník 

 pravidelné online setkávání se žáky / třídnické hodiny/ 

 pravidelné online setkávání s rodiči / třídní schůzky a konzultace/ 

 individuální přístup, pomoc potřebným žákům / třídní učitel, asistent pedagoga/ 

 individuální vzdělávání žáků s problémovým chováním / individuální online hodiny 

pod vedením asistentů pedagoga 

 pravidelná spolupráce všech pedagogů s asistenty pedagoga 

 pravidelná spolupráce a sdílení poznatků mezi pedagogy 

 spolupráce s PPP: zasílání infografik, nabídka webinářů 

 ČOSIV: nabídka infografik a materiálů rodičům pro práci s dětmi  

 

 

 

  



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, Lucie 

Kratochvilová , 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 Květuše Hrnčířová, Jana Černá, Jana Šnajdrová, Michaela Matysová, mají 

středoškolské vzdělání, vedoucí učitelka Bc. Radka Fialová, nová p. učitelka Bc. Kateřina 

Opatrná, byla přijata jako nekvalifikovaná, zahájila studium potřebné k doplnění kvalifikace 

Asistentky pedagoga – Ivana Tesařová, Anna Berková, Lenka Povýšilová – odpovídající 

vzdělání 

Školní asistentka – Lenka Povýšilová – odpovídající vzdělání 

 

ŠD – vychovatelka Alena Kalousová má odpovídající kvalifikaci, vychovatelka Romana 

Švihlová – odpovídající kvalifikaci, k 1. 11. 2020, po odchodu paní Kalousové do starobního 

důchodu, převzala 1. oddělení družiny Bc. Petra Ježková – odpovídající vzdělání 

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 stále 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. 

  

Novou, významnou oblasti vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů bylo distanční vzdělávání 

jako alternativa vzdělávání v době  dalšího uzavření škol a omezení provozu 

z epidemiologických důvodů. Vzdělávání bylo zaměřeno zejména na: 

- nácvik ovládání příslušného počítačového software, umožňující hromadnou 

videokomunikaci učitele s žáky, také dopomoc jednotlivým žákům, 

- účast pedagogů na webinářích, 

- specifika výkladu učiva, zadávání samostatných prací, jejich vyhodnocování, 

poskytování zpětné vazby žákům, hodnocení výkonu žáka a výsledků vzdělávání, 

formativní hodnocení, 

- psychická podpora žákům a jejich zákonným zástupcům, způsoby komunikace, 

sledování jejich potřeb, 

- specifika slovního hodnocení žáků a možnosti jeho použití,  

- postup při podezření na možné příznaky COVID-19, 



- obsah a forma vzdělávacích a zájmových aktivit při jejich nezbytném omezení či 

změnách z epidemiologických důvodů tak, aby byla zajištěna hygienická a 

epidemiologická opatření.  

 

Vzdělávání jsme vybírali prioritně z nabídky KCVJŠ Plzeň a NPI ČR Plzeň. Velkou pomocí 

v rámci webinářů byly semináře nabízené prostřednictvím MAP Rokycany. Vedle těchto 

nabídek nabízí 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 11 440,- Účast na plánovaných prezenčních školeních  

byla vzhledem k uzavření škol – epidemie COVID 19, zrušena, Webináře, kterých se učitelky 

a asistentky účastnily, byly většinou nabízeny bezplatně, především v rámci spolupráce s MAP 

Rokycany. 

 

Školská rada 

Ve školním roce 2020/2021 se Školská rada sešla: 

31. 8. 2020 a 2. 6. 2021, zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

V listopadu 2020 byly plánovány volby do Školské rady, které se, vzhledem k aktuálně platným 

protiepidemickým opatřením a vyhlášenému nouzovému stavu, nemohly konat. V souladu 

s opatřením obecné povahy vydaným MŠMT ČR, bylo funkční období členů stávající Školské 

rady prodlouženo do 3 měsíců po skončení nouzového stavu. 

 

Volby do Školské rady se konaly 16. 6. 2021. Z řad rodičů byla zvolena MUDr. Mgr. Petra 

Elizabeth Teslíková a Mgr. Maria Anna Vítámvásová, z řad pedagogů Mgr. Jana Šopejstalová 

DiS., Vendula Brožová, za zřizovatele byli do rady jmenováni MUDr. Václava Gutová a 

Stanislav Kurdík. 

 

Ustanovující zasedání nově zvolené Školské rady ředitelka školy svolala na 30. 8. 2021 

 

  



Kontroly:  

V únoru 2021 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 2020 první pololetí 2021 jsou přílohou této zprávy. 

 

KHS 

27. 5. 2021 – Školní jídelna - zaměřena na provoz jídelny, kontrolu záznamu o testování 

zaměstnanců v době, kdy platila mimořádná opatření z důvodu výskytu onemocnění COVID – 

19 – bez závad 

 

27. 5. 2021 – Základní škola – zaměřena na provoz základní školy a dodržování mimořádných 

opatření – bez závad 

 

8. 6. 2021 - kontrola kategorizace prací, zajištění pracovně lékařských služeb, sanitární zařízení, 

lékárničky a OPP – bez závad 

 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

24. 5. 2021 – personální zajištění úkolů BOZP, školení a poučení, roční prověrky, školní a 

pracovní úrazy, dodržování stanovených pracovních podmínek, pracovně lékařské služby, 

kategorizace prací, provozní řády, OPP, revize – bez závad 

  

Holoubkov  16. 8. 2021                                vypracovala 

                                                                                 Mgr. Iveta Vodičková 

 

                                                                                            ředitelka školy  

 

 

 

Pedagogická rada projednala a schválila dne:  

 

Školská rada projednala a schválila dne:   

  



 

 

 



 


