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1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  
název školy Masarykova základní škola a Mateřská škola, 

Hradec Králové – Plotiště, 
P.Jilemnického 420 ( nový název od 1.1.2006)

adresa školy P. Jilemnického 420/6 Hradec Králové 16 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 69172382 

IZ 600088855 
identifikátor školy 102066841 (REDIZO) 
vedení školy ředitel:PaedDr.Ilona Hojná 

zástupce ředitele: Mgr. Pavla Hejduková 
 

kontakt tel.: 495 211 736 
fax: 495 220 152 
e-mail: skola@zsplotiste.cz  
www:  zsplotiste.cz 

 
1.2 zřizovatel  
název zřizovatele Statutární město Hradec Králové 
adresa zřizovatele Třída Československé armády 408 
kontakt tel.: 495 707 111 

fax: 495 707 100 
e-mail:  posta@mmhk.cz 

 
1.3 součásti školy kapacita 
Mateřská škola   94 
Základní škola 250 
Školní družina   65 
Školní jídelna MŠ    - 
Školní jídelna ZŠ 415 
 
1.4 základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 
Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 4 93 23,25 11,625 
1. stupeň ZŠ 5 103 20,6          14,71 
2. stupeň ZŠ 4 58 14,5 8,29 
Školní družina 2 59 29,5 29,5 
Školní jídelna MŠ x 93 x x 
Školní jídelna ZŠ x 153 x x 
 
1.5 materiálně-technické podmínky školy 



Učebny, herny  
Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

počítač. učebna, odborné učebny F-Ch, Př, 
Vv, Hv 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště u obou budov školy je dvůr a zahrada 
Sportovní zařízení 2 tělocvičny, hřiště u budovy Jih  
Dílny a pozemky školní  kuchyňka -  budova Jih 
Žákovský nábytek výškově nastavitelné lavice 
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

pravidelné obměňování a doplňování dle 
požadavků vyučujících a vychovatelek ŠD 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty učebnice doplňovány dle potřeby 
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

vedoucí kabinetů vybavují průběžně 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

rozšíření počítačové sítě, dataprojektor 
v učebně F-Ch, videa, CD přehrávače, nová 
interaktivní tabule s dataprojektorem v 5. třídě

Investiční rozvoj  
Komentář: Rozšíření počítačové sítě o dva notebooky, úprava kmenové třídy 5. ročníku- 
rozšíření o interaktivní tabuli s dataprojektorem a notebookem. 
 
 
1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 21.1.2006 
Počet členů školské rady  6 
Kontakt Předseda: pan Stuchlík 
 
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole      SRPŠ 
Registrace - 
Zaměření spolupráce se školou ve všech oblastech  
Kontakt p. Aim 



2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
 
 
Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 
Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 3. - 5., 8. – 9. 
 „Škola – dílna lidskosti“  ŠVP 1.,2. a 6.,7 
 
 
 
 
2.2 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2 3.- 5., 8. – 9. 
OBECNÁ ŠKOLA - č.j. 12035/97-20 - 
NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j. 15724/97-20 - 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

1.,2. a 6.,7. 

  
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem    35 
Počet učitelů ZŠ    12,5   
Počet vychovatelů ŠD      1,5    
Počet učitelek MŠ      8 
Počet správních zaměstnanců ZŠ      5 
Počet správních zaměstnanců MŠ      4 
Počet správních zaměstnanců výdejen       2 
Asistentka pedagoga      1 
 
 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek. 
Roků 

ped.praxe 
Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 učitelka  1,0 8 VŠ 1.- 5.  
2 učitelka  1,0 28 VŠ 1.-5.  
3 učitelka  1,0 2 VŠ 1-5  - Aj 
4 učitelka  1,0 28 VŠ 1.-5.  
5 učitelka  1,0 9 VŠ 1.-5.  
6 učitelka 1,0 24 VŚ 1. – 5. 



7 učitelka  0,68 2 VŠ M,Základy 
techniky  

8 učitelka  1,0 12 VŠ TV, Př  
9 učitelka  0,91 9 VŠ 1.-5.-Aj 
10 učitelka  1,0 1 VŠ M, Čj  
11 učitelka  1,0 12 VŠ M, Ch  
12 učitelka  1,0 13 VŠ M , Ch 
13 učitel 1,0 5 VŠ M, F 
14 učitelka 1,0 10 VŠ Čj, Ov 
15  učitelka  0,50 1 VŠ-Bc Specializace 

v pedagogice- 
Textilní tvorba 

16 vychovatelka 0,50 3 VŠ-Bc ŠD  
17 vychovatelka 1,0 4 VŠ ŠD  

            18 učitelka 1,0 26 VŠ-Bc Učitelství proMŠ  
            19 učitelka 1,0 18 SŠ MŠ  
            20 učitelka 1,0 14 SŠ MŠ  
            21 učitelka 0,90 2 VŠ-Bc Učitelství pro MŠ 
            22 učitelka 1,0 38 SŠ MŠ  
            23 učitelka 1,0 18 SŠ MŠ  

24 učitelka 1,0 21 SŠ MŠ 
25 učitelka 0,90 7 SŠ MŠ 
26 asistent 

pedagoga 
0,73 8 VŠ-Bc Učitelství 

praktického 
vyučování 

 
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 
Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 
Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 76 
Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 
Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 
Asistent pedagoga 100 Asistent pedagoga 100 

  
 
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. veku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

 0  8(2) 1 4(2) 0 3(3) 0 0 0 (1) 1 15 
(8) 

 



3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
1 hospodářka 0,75 SOŠ 
2 školník 0,75 SOU 
3 topič 0,24 základní 
4 uklizečka 0,88 SOU 
5 uklizečka 0,75 SOU 
6 výdej obědů  0,75 SOU 
7 výdej obědů  0,50 SOU 
8 domovnice +  výdej jídla 1 OU 
9 domovnice + výdej jídla 1 OU 
10 domovnice + výdej jídla 1 OU 
11 domovnice + výdej jídla 0,85 OU 

 



4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 
4.1 Zápis k povinné školní docházce 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  
školní rok 2008/2009

1 29 6 2 
 
 
4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 
a) na víceletá gymnázia přijato:  
  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 0 
soukromá gymnázia 0 1 
církevní gymnázia 0 0 
  
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  
ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové
školy 

ostatní střední 
školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 
  

1 0 0 3 2 2       8 
  
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové
školy 

ostatní střední 
školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 0         0            0 
  
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
6  

 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
v devátém ročníku v nižším ročníku  

14 0 
  



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu: 
1. stupeň 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

I. 29 1 28 0 0 0 
II. 25 3 21 1 3 0 
III. 15 2 12 0 0 1 
IV. 14 2 12 0 0 0 
V. 20 7 13 0 5 0 
Celkem 103 15 86 1 8 1 
 
2. stupeň 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 
Nehodnoceno

VI. 13 8 5 0 1 0 
VII. 22 11 11 0 6 0 
VIII. 8 4 4 0 2 0 
IX. 14 10 3 1 8 0 
Celkem 57 33 23 1 17 0 
 
Přehled o prospěchu: 
 
 Počet 

žáků 
Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. stupeň 103 86 1 8 1 
2. stupeň 57 23 1 17 0 
Celkem 160 109 2 25 1 
 
 
Přehled o chování: 
1. stupeň 
 
Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 
Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 29          7 0 0 1         0 
II. 25 14 0 6 3 1 
III. 15 8 0 0 0 0 
IV. 14 3 0 2 1 0 
V. 20 10 0 4 4 2 
Celkem 103 42 0 12 9 3 
 



2. stupeň 
 
Třída Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

VI. 13 0 0 0 4       5 2 0 
VII. 22 6 2 7 2 2 2 0 
VIII. 8 2 0 1 0 0 0 0 
IX. 14 10 2 2 5 2 0 0 
Celkem 57 18 4 10 11 9 4 0 
 
 
Celkový přehled: 
 Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň

1. stupeň 103 42 0 12 9 3 0 0 
2. stupeň 57 18 4 10 11 9 3 0 
Celkem 160 60 4 22 20 12 4 0 
 
 
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 11219        108,92 0 0 

2. stupeň 6168 108,21 0 0 

Celkem 17387        108,67 0 0 

 
5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení : Ročník Počet 
žáků 

Sluchové postižení 0 0 
Zrakové postižení 7. 1 
S vadami řeči 0 0 
Tělesné postižení 0 0 
S kombinací postižení 0 0 
S vývojovými poruchami učení 3.-9. 18 
Vývojové poruchy chování 2. 1 

 



 
5.4 Výsledky výchovně – vzdělávacího procesu školy  
 

Rozvrh hodin splňoval psychohygienické podmínky školní práce.  
Domácí úkoly byly zadávány diferencovaně s ohledem na nadané nebo zaostávající žáky. 

Pro žáky integrované byly vypracovány individuální vzdělávací plány. U nadaných žáků byla 
domácí příprava zaměřována na nové poznatky v oborech patřících do příslušných předmětů.  

Školní řád byl sestaven tak, aby byly v souladu práva a povinnosti žáků. S rodiči jsme 
společně projednávali věkové zvláštnosti dětí, využívali jsme pomoci odborníků z SVP Domino  
a z PPP v HK. 

Informační systém fungoval prostřednictvím výboru SRPŠ, rodiče byli pravidelně 
informováni o prospěchu a chování dětí žákovskou knížkou, v každém čtvrtletí schůzkou SRPŠ, 
v případě nutnosti okamžitého projednávání pak telefonem a mimořádnou schůzkou  
s VP a TU. Psycholog ani speciální pedagog na škole nepracuje, využíváme příležitostní 
konzultace, spolupracujeme se sociálním odborem MM HK. Důrazně byla sledována práce 
asistentky pedagoga pro žáka 6. třídy Tomáše Beneše. 

Prevence sociálně-patologických jevů je samostatně zpracována, vyhodnocována. Velkou 
úlohu zde sehrává klima školy, které je vstřícné a založené na spolupráci rodičů  
i veřejnosti se školou, významně se na vzájemné důvěře podílejí i pravidelná setkávání „Přijďte 
pobejt“.  

Pro zlepšení výchovně vzdělávacího procesu jsou využívány kladné hodnocení  
a osobní příklad všech pracovníků školy.  

 
 
Průběh a výsledky vzdělávání 
Výchovně vzdělávací program pro 1.- 9.třídy navazuje na programy práce ve třech třídách 

mateřské školy, která k naší organizaci přísluší. Plynule navazujeme na cíl vytvořit takovou 
školu, do které se děti těší a ve které se naučí vše potřebné pro život. Ve všech ročnících  
a předmětech je postupováno podle tematických plánů. Vyhodnocení těchto plánů v závěru 
školního roku zabezpečuje návaznosti učiva v předmětech i ročnících. 

 
 
Materiální podpora výuky 
 
 Díky podpoře MM HK odboru školství je škola na 1. a 2.stupni velmi kvalitně materiálně 

vybavena.  
Žáci pracují v odborných učebnách, k dispozici je 1 počítačová učebna. Naší chloubou je 

nově vybavená učebna F – CH. 
Praktické činnosti využívají, kuchyňku, keramickou dílnu a všechny prostory školního 

dvora a školního hřiště. 
Pomůcky pro jednotlivé předměty jsou pořizovány s ohledem na realizaci samostatné  

a skupinové práce žáků.  



Vyučovací formy a metody 
 
 

Všechny využívané metody práce vedou žáky k samostatnosti, k vytváření vlastních 
názorů a závěrů, ke spolupráci v párech i ve skupině. Rozvíjení osobností žáků je podmíněno  
i působením na všechny složky žákovy osobnosti. Důraz klademe na dodržování principu od 
jednoduššího k složitějšímu, na kladné hodnocení a možnost vše si prakticky vyzkoušet.  

Žáci jsou motivováni cíli hodiny, předmětu i ročníku. Podmínkou dobré spolupráce 
učitelů a žáků je i nezbytné adaptační období.  

Změny forem a metod práce vedou k rozmanitosti vyučovacích hodin, snižují únavu žáků 
a usnadňují proces zapamatování a osvojení si nových poznatků.  

 
 
Motivace žáků  
 
Na základě znalostí úrovně dosavadních dovedností žáků vyhovět jejich zájmu o učivo 

prostřednictvím názoru, pokusnictví, možností předvést své dovednosti rodičům a ostatním 
spolužákům při návštěvách třídy nebo akcích Přijďte pobejt a dalších akcích určených pro 
širokou veřejnost. 

 
 
Interakce a komunikace 
 
Třídní učitel na základě znalosti svých žáků upravuje podle potřeb a konkrétních situací 

výchovný plán třídy. 
Podporuje dobrý vztah žáků ke škole a ke vzdělávání společnými akcemi třídy, např. 

exkurze, výlety, kino, divadlo, výstavy, škola v přírodě. Při všech příležitostech podporuje 
komunikaci žáků navzájem. Upřednostňuje metody, které vedou ke správnému společenskému 
chování (metoda nácviku) a ke správné reprezentaci školy na veřejnosti (olympiády, soutěže 
apod.)  

 
 
Hodnocení žáků  

 
V metodickém sdružení a předmětové komisi na škole sjednocujeme školní hodnocení 

žáků tak, aby úměrně obsahovalo ústní i písemné zkoušení ve všech formách.  
V jednotlivých předmětech probíhalo hodnocení žáků dle charakteru předmětu, vždy ale 

s ohledem na motivační složku hodnocení, důležitým prvkem je i spolupráce s rodinou. 
 Klasifikační řád je součástí školního řádu a žáci jsou sledováni z hlediska připravenosti 

na vyučování a prověřováni zkouškami písemnými i pohybovými. K získávání podkladů pro 
hodnocení slouží i individuální rozhovory se žáky o jejich domácím prostředí.  
Hodnocení chování žáků je konzultováno s ostatními vyučujícími, případně odborníky z PPP, 
SVP Domino apod. 



6.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

 Vytvořen Minimální preventivní program a Školní program prevence sociálně 
patologických jevů 

 Instalace 2 bílých schránek důvěry na 1. a 2. patro budovy školy 
 V každé třídě vyvěšen informační list a každá třída seznámena se zavedením schránek 

důvěry a postupem, co dělat v případě šikany, v rámci Programu prevence šikany 
 Besedy s Městskou policií HK 1. – 9. třída 

témata 1. stupeň:  
- Jak se chovat k neznámým lidem 
- Šikana 

Témata 2. stupeň: 
- Šikana 
- Přestupky 
- Právo, morálka, odpovědnost 

 Kurz sebeobrany pro dívky 6. – 9. třídy pod vedením Bc. J. Matouška z Městské policie 
HK 

 Beseda Týden proti drogám 7. – 9. třída  (SION) 
 Pravidelné setkávání školních metodiků prevence s orgány SPOD, SVP Domino a dalšími 

orgány, zapojenými do Systému včasné intervence pod vedením Pedagogicko – 
psychologické poradny HK a Královehradeckého kraje -  odbor školství 

 Školení pořádané Královéhradeckým krajem: Škola a děti vystavené domácímu násilí – 
pracovníci o.s. ROSA 

 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 
Údaje jsou za školní rok 2008 - 2009 
finanční prostředky za kalendářní rok  
 
Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků cena 
   
Celkem 0 0 
  
Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků cena 
Kolokvium ředitelů- Setkání ředitelů ZŠ 
v rámci obce III HK 

1 1 800,- 

Teorie a praxe školského managmentu – 
setkání absolventů Studia ředitelů 

1 1 300,- 

Řemeslo má zlaté dno 1 0,- 
Seminář „Bakaláři-Zápis známek a tiskové 
sestavy s klasifikací“ 

1 790,- 

Seminář „Bakaláři – Školní matrika a 
předávání dat na UIV“ 

1 790,- 

Aktuální právní problémy a jejich řešení 1 1 800,- 



v praxi škola školských zařízení 
Seminář pro výchovné poradce 1 0,- 
Výchovné poradenství. Návštěva dětského 
diagnostického ústavu. 

1 350,- 

Celkem 8 6 830,- 
  
Program vzdělávání v oblasti výpočetní 
techniky 

Počet pracovníků cena 

Využití moderní techniky ve výuce chemie 1 666,- 
Celkem 0 666,- 
 
Program vzdělávání – specializované 
programy (podle předmětů) 

Počet pracovníků cena 

Enviromentální výchova v MŠ jako součást 
RVP-projekt Stromy 

1 300,- 

Enviromentální výchova v MŠ jako součást 
RVP-projekt Besídka 

1 300,- 

Základy speciální pedagogigy 3  
Enviromentální výchova v MŠ jako součást 
RVP-projekt Besídky s jarní tématikou 

1 300,- 

Na pomoc učitelům Čj. Slovo a slovní zásoba. 
Tvarosloví 

2 800,- 

Cesty k literatuře a ke čtenářství aneb Slovo 
jako lodička pro obrazy 

1 500,- 

Točení a dekorování keramiky 1 1 600,- 
„Škola a děti vystavené domácímu násilí“ 1  
Na pomoc učitelům Čj. Literární exkurze 1 0,- 
Terénní přírodovědný seminář 1 1 500,- 
Celkem 12 5 300,- 
 
Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků cena 
Hygienické minimum pro kuchařky 1 500,- 
Celkem 1 500,- 
 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
  
      Škola i nadále zůstává v kontaktu s Policií ČR – strážci zákona nám vždy vyjdou vstříc, 
např. organizováním besed pro žáky. V letošním roce např. beseda: Přestupky, Jak se chovat 
k neznámým lidem, Právo, morálka, odpovědnost, Šikana, Sebeobrana.   V květnu proběhla  
beseda  Týden proti drogám.   

V říjnu  proběhlo již tradiční setkání s hosty „Přijďte pobejt“ – Vítáme prvňáčky.    O akci 
projevila zájem široká veřejnost – rodiče, příbuzní, současní i bývalí žáci školy. Organizace se 



ujala  9. třída.Žáci 1.stupně nacvičili různá vystoupení, aby nastoupivším prvňáčkům předvedli, 
co umí. 
      V prosinci jsme nezapomněli oslavit Mikuláše.Vybraní žáci z 9. třídy převlečeni za 
Mikuláše, čerty a anděly navštívili ZŠ i MŠ. 
      V předvánoční době nás jako každoročně navštívily se svým vánočním zpíváním děti 
z MŠ Jih.. 
      Krásnou tečkou roku byl vánoční den na budově JIH: Vánoce – zpívání na schodech, 
který byl zakončen vánoční besídkou pro rodiče.Ti mohli zhlédnout vystoupení svých ratolestí, 
zakoupit si výrobky našich starších žáků, občerstvit se, obdivovat vánoční výzdobu.Mohli se tak 
zastavit v předvánočním shonu a uvědomit si tak někdy opomíjený fakt, že Vánoce jsou 
především svátky klidu, pohody a rodinné soudržnosti. 
     V únoru ( 7.2.-13.2.) absolvovali žáci 7. a 8.třídy LVVZ na chatě Bedřichovka 
v Orlických horách.Všichni žáci se pod vedením vyučující tělesné výchovy a zároveň lyžařské 
instruktorky Mgr.M. Šimůnkové naučili nejen lyžovat, ale získali i náklonnost k tomuto 
atraktivnímu zimnímu sportu. 
       V týdnu 2.3. – 9.3. proběhl na obou budovách projektový týden nazvaný „Týden 
s Masarykem“.Škola nesoucí jméno našeho prvního prezidenta si tak v týdnu jeho narození 
připomněla zajímavými formami práce fakta ze života T.G.M. a jeho doby. 

Oslavy Dne Země, letos s námětem „Ptáci, potomci dinosaurů, vyhynou jako oni?“, byly 
dlouhodobým projektem zahájeny v lednu.Vyhodnocení proběhlo 22. 4. na Den Země.   

Od 31.5. – 5.6.2009 proběhla pro 1. – 9. třídu Škola v přírodě v Orlickém Záhoří na chatě 
Bedřichovka. 
     Se školním rokem jsme se rozloučili akcí „Přijďte pobejt – rozloučení s devátou třídou“, které 
se konalo na samém sklonku školního roku 2008/2009. 
 
8.2 Mimoškolní činnosti 
 
Kroužky:  
Keramická dílna: Mgr. V. Györgyová 
Aj v MŠ Jih a MŠ Sever: Mgr.J. Studničková 
Aj v MŠ Plácky: Mgr. Tereza Botková 
Hrošíci: Mgr. J. Studničková 
Sportovní kroužek: p.uč. H. Holečková 
Malá kopaná:p. Ing. K. Holeček 
Aj. pro 1. a 2. tř.: Mgr. R Míchalová 
Flétna: Mgr. L. Malá 
Pěvecký sboreček: Mgr. L. Malá 
Výtvarná dílna: Bc. I. Pleskačová 
Výtvarný kroužek MŠ: Bc. I. Pleskačová 
Počítačový klub: Mgr. J. Duchoňová 
Rukodělné práce: p. Jirková 
Šperkovna: Mgr. V. Györgyová 
Atletika .: p.uč. H. Holečková 
Volejbal .: p. uč. H. Holečková 
Gymnastika: p. uč Šimůnková 
Příprava pokrmů: Bc. Jana Čapková 
Šperkovna: Mgr. V. Györgyová 



 
 
  
8.3. Akce školy v průběhu roku 2008/2009 
 
8.3.1. Besedy s odborníky 
  
 - beseda s městskou policí – Šikana – únor, březen 
 - beseda s městskou policí – Přestupky – únor 
 - beseda s městskou policí – Jak se chovat k neznámým lidem – únor 
 - beseda s městskou policí – Právo, morálka, odpovědnost – únor 
 - beseda s městskou policí – Sebeobrana – duben 

- Beseda s Jaroslavem Míchalem – muzikant a sběratel autogramů - květen 
 
8.3.2. Akce zaměřené na řešení výchovných problémů 
 
 - přednáška „Láska ano – děti ještě ne“ - březen 
 
8.3.3. Kulturní akce 
 

- Evropský týden mobility – září 
- Výtvarná soutěž „Namaluj Sluníčko“ - září 
- Přijďte pobej! aneb „Vítáme prvňáčky“- říjen 
- „Máme rádi zvířátka, protože“ – říjen (1. – 5. třída) 
- Countrio – LEGENDY DIVOKÉHO ZÁPADU – listopad 
- vzdělávací akce „Výroba sýrů“ -  
- Výtvarná soutěž – „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“- prosinec 
- Mikuláš ve škole – prosinec¨ 
- Divadelní představení – Klicperovo divadlo - leden 
- Divadlo Drak – Perníková chaloupka – únor 
- Výtvarná soutěž „ROK DRAKA“ - březen 
- Planeta Země 3000 -Indie , kino Centrál – květen 
- Akce „Vítání jara“ - duben 
- Den Země, Kunětická Hora 1. – 5. třída – duben 
- Den Země, vycházka – Plácka - Labe 6. tř. –duben 
- Den Země, Napos s.r.o. – sběrné suroviny, Muzeum 7.tř. - duben 
- Den Země, parky HK 8.tř. – duben 
- Den Země, Žižkovy sady – akce ekologického střediska Sever, Kavčí plácek 9.tř. -

duben 
- Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků – duben 
- „Poznávání rostlin a živočichů, školní kolo – duben 
- Poznávání rostlin a živočichů, okresní kolo - květen 
- Zahrádkářská soutěž- „Mladý zahrádkář“ – květen 
- Akce „Hadi“- ukázka exemplářů – květen 
- Den POLICIE - červen 
- „Přijďte pobejt aneb loučení s devátou třídou „ - červen 

 



 
8.3.4. Zájezdy, exkurze a školy v přírodě 
 
 - Skautdays – Šimkovy sady – září 
 - návštěva Muzea východních Čech „Ohrožená příroda“ - září 
 - 15. Den zvířat; Den otevřených dveří –SOŠ veterinární - říjen 

- exkurze Praha – Národní muzeum - prosinec 
 - exkurze do výrobny vánočních ozdob – firma Rautis- Poniklá – prosinec 
 - Galerie moderního umění – Edukační program-„Fr. Kupka „Čtyři příběhy bílé a černé“  

- únor 
  - návštěva knihovny – Eliščino nábřeží -  únor 
 - vernisáž – soutěž „Já a počítač“- únor 
 - návštěva knihovny „Hradecké pověsti“ - únor 
 - návštěva knihovny „ Poezie-Kytice“ - březen 
 -  návštěva knihovny – pobočka Plotiště – březen 

- Zdravý životní styl – výstava - duben 
 - Škola v přírodě v Orlickém Záhoří na chatě Bedřichovka. - červen 
 
 
8.3.5. Sportovní aktivity 
 
 - přespolní běh – říjen 
 - bruslení 1. stupeň – listopad, prosinec 
 - Vánoční turnaj v bowlingu – prosinec 
 - LVVZ – únor 
 - Hradecká laťka – duben 
 - Městský přebor v atletice – duben 
 - Minikopaná chlapců IV. kategorie – duben 
 - McDonald´s CUP 4.-5. tříd - duben 
 - Oblastní  kolo v odbíjené – duben 
 - Plavání – plavecký bazén v HK – (11.12.08 – 19.3.09) 
 - Pohár rozhlasu – starší žáci – květen 
 - Krajské kolo ve volejbale chlapců IV. kategorie – květen 
 - Pohár rozhlasu – atletika – květen 
 - Hradecký turnaj mládeže ve trojkovém volejbale - červen 
 - Volejbal 3+3 smíšených družstev 
 - Hradecké sportovní hry – atletika 
 - Hradecké sportovní hry – trojkový volejbal 
 - IX. Hradecké sportovní hry mládeže 2009 – plavání, atletika 
 - Městská liga škol ve stolním tenise 
 -  
 
 
 
8.3.6. Aktivity ve spolupráci se ZO ČMOS školy 
 

- vánoční kulturní akce – prosinec 



 - kulturně ozdravný zájezd Harkány Maďarsko –říjen,  květen  
 - „posezení s důchodci – Bowling bar v Předměřicích“ – společné povídání o uplynulém 

  školním roce – červen 
 
Všech těchto akcí se zúčastnili současní i bývalí pracovníci školy, maminky na MD a hosté. 
 
 
 
8.4. Účast žáků školy v soutěžích 
 
 
Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo 
Matematický klokan 92 žáků   
Pythagoriáda  6. – 8. tř. 52 žáků 1 žákyně  
Matematická 
olympiáda 

6 žáků   

Přírodovědný klokan 21 žáků   
Poznávání rostlin a 
živočichů 

9 žáků 7 žáků 1 žákyně 
(Stuchlíková Š.) 

Mladý zahrádkář  7 žáků  
Biologická olympiáda 30 žáků 2 žáků 2 žákyně 

(Stuchlíková Š, 
Tučková B.) 

Miss panenka 
s Českým rozhlasem 
HK 

26 žáků 1 žákyně  

VV soutěž – „Já a 
počítač“ 

13 žáků   

VV soutěž – „Čteme 
dětem 20 minut denně. 
Každý den!“ 

4 žáci   

VV soutěž – 
„NAMALUJ 
SLUNÍČKO“ 

73 žáků   

 
2. ročník celostátní 
výtvarné soutěže 
„ROK DRAKA“ 

 
            35 žáků 

 
4 žákyně – zvláštní 
cena poroty 
2 žákyně - čestné 
uznání 

 

Žákovská soutěž „Malá 
prima sezóna – IV. 
ročník“ 

          13 žáků 2 žákyně – ocenění 
výtvarné práce 
(Rolínová K., 
Žirošová L.) 

 

Výtvarná soutěž – 
Poznáváme svět - 
Evropu 

           69 žáků Hlavní cena – Pavel 
Boška 

 



 
 
 
 
8.5.Školní projekty 
 
Projekty na naší škole jsou voleny:  

- podle věku žáků  

- podle ročních období 

- podle aktuálních společenských a dějinných událostí 

- podle výchovných potřeb školy 

 

Projekty jsou krátkodobé i celoroční, ročníkové i celoškolní.Vždy jsou zaměřené nejen na 

znalosti, ale především na dovednost užít znalosti v praxi, na schopnost nacházet informace 

rozšiřující dosavadní vědomosti či objevovat dosud nepoznané, na schopnost pracovat v týmu i 

s někým, koho jsme si nevybrali sami. Důraz je kladen na výchovný efekt, t.j na schopnost 

rozumné diskuze, uznání jiného názoru, na spolužití bez předsudků a netolerance i na orientaci ve 

stále složitějším světě.  

V projektech se nejintenzivněji realizují všechna průřezová témata (i když se samozřejmě 

prolínají všemi předměty vyučovanými na škole). 

 

Prvním projektem, který probíhá v měsíci říjnu, je projekt Přijďte pobejt - Co už 

umíme. Jeho hlavními aktéry jsou žáčci 1. třídy, kteří zde předvádějí v nápaditých výstupech, co 

zvládli za první měsíc školní docházky. Pozadu nezůstávají ani jejich spolužáci z vyšších tříd. Je 

to veřejná akce na školním dvoře vždy hojně navštěvovaná především rodiči a prarodiči menších 

žáků. Uplatní se zde průřezové téma ENV, OSV, MKV. 

 

Velmi oblíbeným projektem v trvání jednoho měsíce je projekt Vánoce. Zde žáci 

zhotovují již dlouho před svátky adventní věnce, z vizovického těsta vyrábějí originální 

dekorační výrobky, pro výzdobu školy ve Vv  postavičky Mikulášů, čertů a andělů, dále pak váží 

velmi vkusná a nápaditá vánoční aranžmá i různé vánoční dekorace. Některé výrobky jsou 

darovány našim bývalým zaměstnancům při jejich kulturním předvánočním setkání, některé jsou 

darovány žáčkům MŠ, květinová aranžmá jsou prodávána na veřejné předvánoční besídce. 



Všichni se vždy těší na návštěvu Mikuláše, čerta a andělů, což obstarávají žáci 9.třídy. Všichni se 

připravují na třídní vánoční besídky, všichni nacvičují tradiční Vánoční zpívání před rozchodem 

na vánoční prázdniny. Uplatňují se zde průřezová témata ENV, OSV, MKV i MV.  

 

Dalším tradičním projektem naší školy je projektový Týden s Masarykem. Tímto 

projektem, který probíhá v týdnu 2.3. – 8.3. 2009 a vychází z názvu naší školy, žijí žáci všech 

ročníků úměrně dle věku.V praxi je zde aplikována OSV, VMEGS, MV a navíc výchova 

demokratického občanu (VDO) a multikulturní výchova (MKV). Získané údaje, referáty, práce  

a soutěže se využívají nejvíce v předmětech Z, D, Ov, Hv aj.  

 

Environmentální výchova je hlavní náplní projektu, který má na naší škole několikaletou 

tradici. Je to projekt ke Dni Země, doba trvání od 1.1. do 22.4. každoročně s jiným tématem 

(Vyber si svůj strom, Voda základ života apod.). Uplatňuje se zde i(VMEGS) i (MV), neboť 

součástí celého projektu je pátrání v různých kontinentech, ve vybraných částech světa, 

zpracovávání písemných příspěvků a referátů. Uplatní se zde i (OSV), neboť žáci mnoho věcí 

zpracovávají společně. Využívány jsou i mezinárodní dny např. Mezinárodní den vody i další 

mimoškolní akce (Miliarda stromů). Některé získané údaje z praktického života jsou velmi dobře 

použitelné v M, F, CH, Př, OV, Rv, Z aj. 

 

Velmi dlouho dopředu je žáky, vyučujícími i vedením školy připravován rovněž tradiční 

projekt Přijďte pobejt – loučení s 9. třídou. Je to veřejná akce pro žáky současné  

i bývalé, pro rodiče, prarodiče, hosty z místní samosprávy, obce i zástupce tisku. Pro vycházející 

žáky se dlouho a velmi utajeně vymýšlí dárek na rozloučenou, dárek, který si mnozí po dlouhá 

léta uchovávají pro vzpomínku na svoji školu.Žáci všech tříd připravují vystoupení jednotlivců 

i celých kolektivů , „deváťáci„ zase chystají pohoštění pro své početné hosty. Vše probíhá venku 

na dvoře školy za hojné účasti všech. Aplikována jsou témata ENV, OSV, MKV VDO. 

 

Celoročně probíhá celoškolní projekt Zdravá škola. Jeho smyslem je učit žáky správně 

pít (pitný režim na škole), správně a zdravě jíst, dodržovat optimální režim hospodárného  

a zdraví prospěšného režimu denních povinností, činností, sportu i relaxace. Zahrnuje nejen péči 

o zdraví své, ale i svých spolužáků a kamarádů. Patří sem i charitativní činnost na podporu dětí 



zdravotně postižených (po 2 roky  již účast na sbírce na financování výcviku koní pro 

hiporehabilitaci, pomoc fondu Sidus, Tříkrálová sbírka , účast na Běhu Terryho Foxe aj.). Patří 

sem besedy s názvem Pitná voda pro 6. a 7. třídu a Pitný režim pro 8. a 9. třídu, beseda 

s příslušníky Státní policie pro 1.až 4. třídu, interaktivní beseda Drogy a závislosti pro 8. a 9. 

třídu, beseda o třídění odpadu ve škole i doma. Aplikována průřezová témata ENV, 

OSV,MKV,VDO. 

Celoročním projektem prováděným převážně 1.stupněm ve vztahu k žákům MŠ je 

projekt Naši malí kamarádi. Pomáhá nám zejména při přechodu předškoláků do školy, 

k získávání nových prvňáčků a kamarádskému seznamování malých a velkých žáků naší ZŠ 

 i všech tří MŠ. Maximálně se zde uplatňuje nenásilnou formou OSV a MKV, neboť žáci  

I. stupně připravují pro děti z MŠ různé soutěže, scénky a přátelská setkání. Do tohoto projektu se 

v akci Den dětí zapojují i žáci II.stupně a to 9. třídy, kteří zase připravují zábavné prožití 

společného dne pro své mladší kamarády s I.stupně.  

 

 

Vysvětlivky zkratek: 

ENV  environmentální výchova 

OSV  osobnostní a sociální výchova 

VMEG  výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   

VDO  výchova demokratického občana 

MKV  multikulturní výchova 

MV  mediální výchova 

 
 
 
 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2008 – 2009 navštívili pracovníci ČŠI školu. Údaje o výsledcích inspekční 
činnosti provedené Českou školní inspekcí jsou součástí příloh: Příloha č. 8. 
 
 
 
 
 



10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2008 
 

1. Prostředky státního rozpočtu 
 

a) Příjmy 
Příjmy celkem – dotace     8 702 000,00 

C e l k e m       8 702 000,00 

 

 

b) Výdaje 
Neinvestiční výdaje celkem     8 702 000,00 
Z toho: náklady na platy     6 228 085,00 
             ostatní osobní náklady         34 000,00 
             zákonné odvody     2 313 550,00 
  učebnice, učební pomůcky         79 722,00 
  ostatní provozní náklady         46 643,00 
  účelové projekty               0 

                 c)   zisk       0 
 
      2.   Prostředky z rozpočtu zřizovatele 
 

a) příjmy 
celkem dotace      3 441 600,00 
příspěvky rodičů a žáků       310 674,30 
ostatní příjmy                      48 444,75 
zúčtování fondů          10 000,00 
C e l k e m      3 684 860,98 

 
                  b)  neinvestiční výdaje     3 810 719,05 
 
                  c)  zisk                 406,04      

  
3. Prostředky doplňkové činnosti 
 

a. příjmy 
celkem příjmy                  196 775,00 
  

b. výdaje 
celkem výdaje         98 118,50 
 

c. zisk           98 656,50 
 

4. Investiční výdaje          94 277,00 



 
 
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 
Naše škola se v letošním roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 
 
 
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
 
V letošním roce se naše škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 
 
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
Granty v roce 2008 
 
Vítání jara 
termín: 29.4.2008 
poskytnutá částka: 7.000,- Kč 
- udržování lidových tradic, navození jarní atmosféry, utváření přátelských vztahů, aktivní trávení 
volného času, rukodělné činnosti 
Informace o akci: 
Akce byla slavnostně zahájena v prostorách školy za doprovodu zpěvu jarních písniček. Děti a 
všichni příchozí se mohli zapojit do rukodělných dílen – práce s přírodninami, vazba květin, 
výroba čarovných amuletů, technika protisku, výrobky z papíru. V prostorách školy probíhal 
jarmark s nejrůznějšími výrobky našich žáků. Žáci 9. třídy zasadili před školou jeřabinu a květiny 
a pro všechny návštěvníky připravili čarodějnické pohoštění. Na školní zahradě proběhl 
čarodějnický bál s volbou NEJ čarodějnice. Akce vyvrcholila společným opékáním špekáčků. 
 
Den plný sportu 
termín: 20.6.2008 
poskytnutá částka: 7.000,- Kč 
- sportovní vyžití žáků prvního a druhého stupně, poměření sil mezi jednotlivými ročníky 
Informace o akci: 
Den plný sportu byl zahájen slavnostním nástupem všech žáků 1. – 9. třídy. Žáci se účastnili 
následujících sportovních disciplin: 
1.) O nejlepšího běžce ročníku - běh 60 m  
2.) Malá kopaná  - 1. ročník : 2. ročník 
                            - turnaj 3. – 5. ročníku 
                            - turnaj 6. – 9. ročníku 
3.) Míčové hry  - soutěže 1. proti 2. ročníku 
                         - turnaj v přehazované 3. – 5. ročník 
                         - volejbal 6. – 9. ročník 
Po celou dobu akce byl pro děti zajištěn pitný režim. O přípravu všech sportovišť se postaral 
správce hřiště, který byl rovněž rozhodčím v malé kopané. V závěru sportovního dne paní 



ředitelka vyhodnotila nejlepší sportovce a týmy, předala jim diplomy a věcné ceny. Všichni 
sportovci dostali sladkou odměnu. 
 
Týden dobré nálady 
- završení práce žáků v uplynulém školním roce, stmelení kolektivu 
Grant nebyl poskytnut. 
 
Loučení s 9. třídou 
- slavnostní zakončení školního roku a rozloučení se s žáky 9. třídy 
Grant nebyl poskytnut.   
 
Vánoční dílny a trhy 
termín: 18.12.2008 
poskytnutá částka: 10.000,- Kč 
- navození vánoční a sváteční atmosféry, nabídka činností v rukodělných dílnách, prezentace 
výrobků žáků na vánočním trhu, soutěž pro rodiče o nejchutnější vánoční cukroví 
Informace o akci: 
Vánoční setkání bylo zahájeno „zpěvem na schodech“. Žáci 1. stupně navodili vánočními 
koledami a hrou na zobcovou flétnu příjemnou náladu. P. ředitelka všechny  přítomné přivítala, 
seznámila je s odpoledním programem a vyhlásila vítězné maminky či babičky, které v soutěži O 
nej… vánoční cukroví vyhrály a odměnila je drobným dárkem. Poté již probíhal program 
v prostorách školy: vánoční trh s výrobky žáků, rukodělné dílny, kde si děti i příchozí mohli 
vyrobit netradiční ubrouskové vánoční přání s přírodninami, papírový třpytivý stromeček, 
pomocí inkoustu a zmizíku kapříka plného šupin, bramborová tiskátka s vánočními motivy, 
papírové ozdobičky, drobné výrobky z vizovického těsta. V keramické dílně probíhala výroba 
svícnů a v další třídě si žáci mohli vyrobit věněčky, svícínky a jinou dekoraci z přírodních 
materiálů. Příjemné chvilky strávili naši návštěvníci u vánočního rautu, který připravili žáci 2. 
stupně a také maminky pekařky. Pro děti se podával čaj, pro dospělé chutný punč. Na vánoční 
setkání přišel přítomné pozdravit pan primátor Ing. Otakar Divíšek a vedoucí školského odboru 
Ing. Alena Synková a Mgr. Petr Neckář, který celou akci dokumentoval focením a provedl 
rozhovor s paní ředitelkou do tisku připravované Radnice, která vyjde v lednu. Na akci byli také 
přítomni zástupci z tisku. 
 
14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
14.1 Spolupráce s odborovými organizacemi 
 
Formy spolupráce Komentář 
Spolurozhodování Úprava kolektivní smlouvy 
 Čerpání FKSP 
Informování Informace o vývoji platů 
  
Projednávání Hodnocení práce učitelů 
  
Kontrola Společná prověrka BOZP 
  



 
14.2 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů 
 
Formy spolupráce Komentář 
nerealizována  
  
  
  
  
 
14.3 Spolupráce s dalšími partnery 
 
Formy spolupráce Komentář 
nerealizována  
  
  
  
  
 
 
Komentář ředitele školy: 
 
 
 
  
§ 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., Vyhláška kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy   
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, paragrafy 199, 317, 61, 306, 220, 209 ke 
spolurozhodování s odborovou organizací 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, paragrafy 278-280, 108 k informování odborové 
organizace 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, paragrafy 108, 287, 46, 60, 62, 108,113, 320, 78, 88, 90, 
91, 93, 94 k projednávání s odborovou organizací 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, paragraf 322 ke kontrole prováděné odborovou 
organizací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 – 2009 byla schválena na pedagogické radě 
dne 01.09.2009. 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové – Plotištích   …………………………. 
 
        ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 

Seznam příloh:  
 
1. Seznam předmětů dle typů 

2. Úvazky učitelů 

3. Aprobace učitelů 

4. Počty žáků podle tříd 

5. Bydliště žáků 

6. Přehled výchovných opatření 

7. Přehled prospěchu školy 

8. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

9. Výroční zpráva o činnosti školky - MŠ Plotiště Jih 

   MŠ Plotiště Sever 

   MŠ Plácky 

 
Přehled pedagogických pracovníků 
 
Přidělení kabinetů, sbírek  a další pracovní náplň 
 
 
 
 
 
 
 



  PEDAGOGIČTÍ  PRACOVNÍCI 
 

 
Delegování pravomocí:   
 
ředitelka školy:   PaedDr. Ilona Hojná 
zástupce ŘŠ:   Mgr. Pavla Hejduková 
 
výchovná poradkyně:         Mgr. Pavla Hejduková 
 
vedouci metodického sdruženi: Mgr. Jana Duchoňová 
 
vedoucí předmětové komise: Mgr. Monika Křížová, Mgr. Tereza Botková 
 
dyslektické asistentky:          p. uč. Maryša Tichá (do 14.10,2008), Mgr. Jana 

Duchoňová, Mgr. Lenka Malá , Mgr. Lucie Janatová 
(do 14.4.09), Mgr. Tereza Malcová (od 15.4.09) 

 
protidrogový koordinátor:    Mgr. Tereza Botková 
 
koordinátor dopravní výchovy: Mgr. Jitka Studničková   
 
školská rada:                         Mgr. Marcela Šimůnková, p. uč. Helena Holečková 
 
správa PC sítě:                     Mgr. Monika Křížová, Mgr. Pavla Hejduková 
 
www stránky školy:             Mgr. Michal Jirásek (externě) – firma ITFUTURE,  

Mgr. Pavla Hejduková 
 
Třídní učitelé : 
 
1. třída – Mgr. Jitka Studničková 
2. třída – Mgr. Lenka Malá 
3. třída – Mgr. Jana Duchoňová 
4. třída – Mgr. Radka Míchalová 
5. třída – p. uč. Helena Holečková 
6. třída – Mgr. Iveta Pilná (do 31.12.08), Mgr. L.Janatová (od 1.1.09 do 14.4.09),  

     Mgr. T. Malcová (od 15.4.09) 
7. třída – Mgr. Tereza Botková 
8. třída – Mgr. Monika Křížová 
9. třída – Mgr. Marcela Šimůnková 
 
Netřídní učitelka:  Mgr. Lucie Janatová (do14.4.09), p.uč. Maryša Tichá 

 (do 14.10.2008),  
Mgr. David Nevrlý (od 6.1.09) 
 

Uvádějící učitelka: Mgr. Marcela Šimůnková 



                
Vychovatelé ŠD:  Mgr. Veronika Györgyová 
                              Bc. Ivana Pleskačová.                                   
 
Pedagogická asistentka:  Jana Čapková   
                                            
 Učitelky mateřských škol: 
 

MŠ JIH: Lenka Hamplová, ved. učitelka   
                         Jindřiška Svatoňová   
            

MŠ  SEVER: Ludmila Hamáková, ved. uč 
  Eva Jiránková 
  Veronika Halvová 
  Martina Laurynová 
 
MŠ PLÁCKY: Jaroslava Valtrová, ved. uč. 
     Jitka Hrochová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Přidělení kabinetů, sbírek a další pracovní náplň 
 
 
učebnice a školní  
potřeby:       p. uč. Holečková (1.st.), Mgr. Monika Křížová (2. st.) 
sklad učebnic  Mgr. Monika Křížová 
školní hřiště:           p. uč. Helena Holečková 
sportovní referent:   p. uč. Helena Holečková 
sběr:    Mgr. Veronika Györgyová 
výzdoba školy, květiny: Bc. Ivana Pleskačová, Mgr. Veronika Györgyová 
zdravotník:   Mgr. Jana Duchoňová 
MaK:    Mgr. Jitka Studničková, Mgr. Lucie Janatová 
KMČ:     Mgr. Jana Duchoňová 
správce sborovny:  Mgr. Lucie Janatová 
školní kronika:  Mgr. Veronika Györgyová, Bc. Ivana Pleskačová 
fotodokumentace školy:    Mgr. Jitka Studničková 
koordinace ekologické       
výchovy:                   Mgr. Marcela Šimůnková  
učitelská knihovna:  p. uč. Maryša Tichá (do 14.10.08), Mgr. Lucie Janatová 
žákovská knihovna:  Mgr. Jana Duchoňová (1. st.), p. uč. Maryša Tichá 
                                          (do 14.10.08), Mgr. Lucie Janatová (2. st.) 
školní mléko:                     Mgr. Radka Míchalová, Mgr. Lucie Janatová 
plavecká škola:   p. uč. Helena Holečková 
škola v přírodě:  PaedDr. Ilona Hojná 
LVVZ:    Mgr. Marcela Šimůnková 
ŠVP:     vedoucí MS + PK ve spolupráci se všemi učiteli 
 
Odborné učebny: 
 
Přírodopis:   Mgr. Marcela Šimůnková 
Fyzika - Chemie:            Mgr. Iveta Pilná, Mgr. David Nevrlý (od 6.1.09)            
Keramická dílna:  Bc. Ivana Pleskačová   
Cvičná kuchyň:  Mgr. Radka Míchalová 
Tělocvična:   p. uč. Helena Holečková 
Školní hřiště:   p. uč. Helena Holečková 
Vv – Hv - Aj:             Mgr. Tereza Botková 
Počítačová učebna:  Mgr. Monika Křížová  
 
Soutěže: 
určí vedoucí MS a PK 
                                                                                                      
Kabinety a sbírky: 
 
kabinet I. stupně  Mgr. Jana Duchoňová    
Aj, Čj    Mgr. Tereza Botková 
Ov,Rv    Mgr. Marcela Šimůnková 
F, Ch, Z   Mgr. Iveta Pilná,  Mgr. David Nevrlý (od 6.1.09)                    



Vv    Bc. Ivana Pleskačová 
Pc, Šz, M   Mgr. Monika Křížová  
Př     Mgr. Marcela Šimůnková  
Hv    Mgr. Tereza Botková 
Tv    p. uč. Helena Holečková  
ŠD    Mgr. Veronika Györgyová  
 
 
Technik pro PC: Mgr. Michal Jirásek (externě) – firma ITFUTURE 
 
 
Inventarizační komise: předseda: Mgr. Marcela Šimůnková 
                                        členové: Mgr. Jana Duchoňová 

                      Miroslav Valášek 
       
 
Bezpečnostní technik a požární preventista:  Věnek Maděra  - externě 
 
 
 



 



Příloha 2 
 
 

 
 

     
 Od 6. ledna 2009 převzal úvazek Mgr. I. Pilné pan učitel Mgr. D. Nevrlý. 



Příloha 3 
 

Aprobace učitelů 
 

 

Ředitelka školy : PaedDr. Ilona Hojná  – učitelství pro I. stupeň základní školy 

 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Pavla Hejduková – matematika, chemie 

 

1. stupeň          
 
Mgr. Lenka Malá – učitelství pro I. stupeň základní školy 

Mgr. Jana Duchoňová - učitelství pro I. stupeň základní školy 

Mgr. Radka Míchalová - učitelství pro I. stupeň základní školy 

Helena Holečková - učitelství pro I. stupeň základní školy 

Mgr. Jitka Studničková - učitelství pro I. stupeň základní školy 

 

2. stupeň       
 
Mgr. Tereza Botková – učitelství pro I. stupeň základní školy, anglický jazyk 
          studentka Aj pro 2. stupeň ZŠ  
 
Mgr. Monika Křížová – matematika, základy techniky 
 
Mgr. Marcela Šimůnková – přírodopis, tělesná výchova 
 
Mgr. Maryša Tichá – český jazyk, ruský jazyk 
 
Mgr. Lucie Janatová – matematika, český jazyk 
 
Mgr. Veronika Györgyová – vychovatelství 
 
Bc. Ivana Pleskačová – textilní výtvarník 
 
 Mgr. Pilná Iveta – matematika, chemie   
 
Mgr. Tereza Malcová  - český jazyk, občanská výchova 
 
Mgr. David Nevrlý – fyzika, matematika 
 



 
Mateřská dovolená 

 

Mgr. Koutníková Jana – dějepis, zeměpis, český jazyk 

 

Mgr. Edita Peregrinová – dějepis, zeměpis, občanská výchova 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Příloha 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Příloha 5 
 
 
 
Místo bydliště                                 Počet 
--------------------------------------------------------------- 
Benátky                                      1 
Drtinova                                     1 
Hořice v Podkrkonoší                         2 
Hradec Králové                                   146 
Chlumec n. Cidl.Nové Město                  1 
Jindrova                                      1 
Kratonohy                                    1 
Lhota pod Libčany                            2 
Předměřice nad Labem                        1 
Roudnice                                     1 
Říčařova                                     1 
Světí                                         2 
Štefánikova                                  1 
------------------------------------------------------------------ 
Celkem ve statistice                             161 žáků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    Příloha 6.1. 
         Přehled výchovných opatření 

1. pololetí šk. roku 2008/2009 
 

 

 
 



 
     Příloha 6.2. 

          Přehled výchovných opatření 
2. pololetí šk. roku 2008/2009 

 
 

 



 
 
 

Příloha 7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Příloha 7.2. 
 
 

 
 
 



Příloha 8 
 
 
 

 
Česká školní inspekce  

Královéhradecký inspektorát  
  

INSPEKČNÍ ZPRÁVA 
čj. ČŠI-22/09-09  

Název školy:  Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec 
Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420  

Adresa:  P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové  
Identifikátor:  600 088 855  
IČ:  69 172 382  
Místo inspekce:  Základní škola, P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové  
 Mateřská škola, P. Jilemnického 160, 503 01 Hradec Králové  
Termín inspekce:  13. leden – 16. leden 2009  
 

Předmět inspekční činnosti  

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní a mateřskou školou podle § 174 odst. 

2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 

příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a 

jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského 

zákona.  

Získání a analyzování informací o využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole podle 

ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), na realizaci pokusných ověřování a 

rozvojových programů.  

Získání a analyzování informací o instalaci a provozování kamerových systémů se záznamovým zařízením podle 

ustanovení § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

 



Charakteristika školy  

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420 vykonává činnost 

předškolního vzdělávání ve třech mateřských školách (dále MŠ) s kapacitou 94 dětí, základního vzdělávání v 

základní škole (dále ZŠ) s kapacitou 250 žáků, mimoškolního vzdělávání ve školní družině (dále ŠD) s kapacitou 65 

žáků, školního stravování ve třech školních jídelnách – výdejnách (dále ŠJ-V) s kapacitou 540 stravovaných osob. 

Obědy jsou odebírány ze školní jídelny ve Svobodných Dvorech.  

Škola je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové se sídlem na adrese 

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.  

ZŠ, ŠD, jedna MŠ a jedna ŠJ-V jsou na adrese P. Jilemnického 420, druhá MŠ a ŠJ-V sídlí na adrese P. Jilemnického 

160, třetí MŠ a ŠJ-V na adrese Pobřežní 230, vše 503 01 Hradec Králové -Plotiště.Při kontrole údajů uvedených v 

rejstříku škol a školských zařízení se skutečností byly zjištěny odchylky v uvedených adresách jednotlivých 

vzdělávacích oborů. Na adrese Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 160 dočasně nejsou umístěny základní 

škola a školní družina, ty v době inspekce sídlily pouze v hlavní budově na adrese P. Jilemnického 420.  

K areálu ZŠ patří víceúčelové hřiště a školní pozemek, v budově je umístěno 9 kmenových tříd, z toho ve dvou 

třídách prvního stupně má zázemí ŠD (nové prostory ŠD jsou zařizovány z bývalého bytu). Kmenová učebna VI. 

třídy je umístěna v odborné učebně chemie a fyziky, ostatní učebny druhého stupně jsou vždy zaměřeny na nějaký 

předmět. Samostatná odborná učebna počítačů slouží kromě povinné výuky i pro zájmovou činnost žáků a pro 

veřejnost (kurzy Internet pro seniory). Pro tělesnou výchovu se využívá tělocvična a hřiště, škola zajišťuje bruslení a 

plavání žáků ve sportovních zařízeních města.  

K 30. 9. 2008 vykazovala škola devět tříd ZŠ, učilo se v nich 160 žáků, z toho bylo 18 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Nadané žáky škola nevykazuje. Ve škole se vzdělávají 2 cizinci ze států Mongolsko a 

Slovensko. Ve ŠD bylo zapsáno ve dvou odděleních 58 žáků, ve třech školních jídelnách-výdejnách odebíralo stravu 

222 dětí a žáků školy.  

K ochraně majetku a pro bezpečnost žáků je nainstalován v ZŠ kamerový systém se záznamovým zařízením.  

Škola byla před dvěma roky podlimitní. Po nástupu nového vedení se podařilo pokles žáků zastavit. ZŠ byla 

sestěhována do jedné budovy, podařilo se zapojit žáky do mimoškolních činností, byla více propojena činnost MŠ a 

ZŠ. Byla zorganizována škola v přírodě pro žáky celé školy, jejím cílem bylo mimo jiné stmelit kolektivy tříd a 

rozvíjet sociální kompetence žáků. Vedení školy úzce spolupracuje s veřejností, organizuje ve spolupráci s rodiči 

společenské akce školy, umožňuje prezentaci žáků na kulturních akcích.  

Inspekce proběhla kromě v ZŠ také v jedné MŠ (P. Jilemnického 160, 503 01 Hradec Králové), v ní ve dvou věkově 

smíšených třídách bylo zapsáno ke dni inspekce 47 dětí. Kapacita byla stoprocentně naplněna. MŠ organizuje 

předškolní vzdělávání v době od 6:30 do 16:00 hodin. Personální a materiální podmínky umožňují realizovat přijaté 

cíle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV). Mateřská škola nabízí nejstarším 

dětem výuku anglického jazyka, kterou vede učitelka základní školy.  

Od poslední inspekce došlo ke změně kapacity MŠ a rozšíření o další třídu, zřizovatel reagoval na zvýšenou 

poptávku ze strany rodičů. Investoval finanční prostředky do přestavby budovy, rekonstruoval třídy MŠ, vybudoval 

nové sociální zařízení a byla modernizována výdejna školního stravování. Tím se výrazně zlepšily podmínky MŠ. 

Nově byly doplněny učební pomůcky, hračky, dětský nábytek a částečně i hrací kouty pro děti. Vzdělávací program 

mateřské školy nabízí dětem dostatek podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení, respektuje jejich věkové a 

individuální potřeby.  



Ekonomické a materiální předpoklady školy  

Škola hospodařila ve sledovaném období (2006 – 2008) jako příspěvková organizace zejména s dotacemi ze státního 

rozpočtu, tj. na přímé výdaje na vzdělávání a s dalšími účelovými dotacemi, dále s příspěvkem na provoz z rozpočtu 

zřizovatele a s vlastními příjmy.  

Dotace ze státního rozpočtu pokrývaly v letech 2006 a 2007 v průměru 67 % celkových ročních neinvestičních 

výdajů školy. Finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání využívala škola na platy a náhrady platů, ostatní 

osobní náklady, zákonné odvody, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, na nákup učebnic, učebních 

pomůcek, na výdaje spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a na další činnosti, které přímo 

souvisely s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání. Platy zaměstnanců tvořily v letech 2006 a 2007 v průměru 48 % 

celkových ročních neinvestičních výdajů školy. Vzhledem k nízkému počtu žáků a vysokému věkovému průměru 

pedagogického sboru neumožňovala výše poskytnutých finančních prostředků v letech 2006 – 2007 přiznání a 

vyplácení osobních příplatků. V kalendářním roce 2007 poskytl chybějící finanční prostředky na platy zřizovatel. V 

kalendářním roce 2008 došlo k navýšení počtu žáků a k omlazení pedagogického sboru. Snížením věkového průměru 

pedagogického sboru uspořila ředitelka školy mzdové prostředky, které využila jako motivační prostředek k přiznání 

osobních příplatků zaměstnancům školy a k vyplacení vyšších odměn za mimořádnou práci.  

Odborný růst pedagogických pracovníků byl zajištěn v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále 

DVPP). Ředitelka školy organizovala další vzdělávání podle plánu DVPP, který je zpracován s přihlédnutím ke 

studijním zájmům pedagogických pracovníků, potřebám a rozpočtu školy. Vedení školy podporuje vzdělávání všech 

pedagogických pracovníků. V letech 2006 a 2007 činily průměrné roční přímé výdaje na DVPP pro jednoho 

pedagogického pracovníka v mateřské škole Kč 686,--, v základní škole Kč 662,--. Pedagogičtí pracovníci se 

účastnili vzdělávání v oblasti cizích jazyků, výpočetní techniky, specializovaných vzdělávacích akcí podle 

vyučovaných předmětů, dále vzdělávacích programů určených pro vedoucí pracovníky a výchovné poradce.  

Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly využívány v souladu s účelem, na který byly přiděleny, se schváleným 

rozpočtem a potřebami školy.  

 2006 2007  2008 
Počty dětí v MŠ (k 30. 9.)  71 71  93 
Počty žáků v ZŠ (k 30. 9.)  142 147  160 
Počty žáků v ŠD (k 31. 10.)  41 53  58 
Přímé náklady na vzdělávání na jedno dítě 
mateřské školy v Kč  

28 986 31 130  -

Přímé náklady na vzdělávání na jednoho žáka 
základní školy v Kč  

33 548 35 279  -

Přímé náklady na vzdělávání na jednoho žáka 
školní družiny v Kč  

8 072 7 438  -

 
Počty dětí, žáků a ukazatele nákladovosti – přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu v letech 

2006 -2008  

 
Ze státního rozpočtu obdržela škola v kalendářním roce 2006 neinvestiční účelovou dotaci na rozvojový projekt 

„Státní informační politika ve vzdělávání“, která byla vyčerpána na nákup ICT techniky, programového vybavení a 



na připojení k internetu. Další účelově vázané finanční prostředky ze státního rozpočtu byly škole poskytnuty v roce 

2008 na program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků 

regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“. Poskytnuté finanční prostředky umožnily ředitelce školy 

ocenit pedagogické pracovníky dosahující kvalitních výsledků pedagogické práce zejména v oblasti tvorby školních 

vzdělávacích programů.Při použití finančních prostředků byla dodržena pravidla pro jejich čerpání. Realizace 

rozvojových programů umožňuje dosahování celkových cílů školy.  

V letech 2006 – 2007 škola nežádala o finanční granty. V roce 2008 škola pod novým vedením za účelem zlepšení 

podmínek směřujících k rozvoji osobnosti žáků zpracovala několik projektů a podala žádosti o finanční granty. Na 

základě předložených žádostí získala od Statutárního města Hradec Králové finanční příspěvky na projekty „Vítání 

jara“, „Vánoční dílny a trhy“ a „Den plný sportu“. V měsíci květnu 2008 proběhla ve škole soutěž zaměřená na 

třídění a zpětné využití některých materiálů s názvem „Třídím, třídíš, třídíme“. Na tuto akci poskytla finanční dar 

firma Veolia. Na realizaci projektů se finančně podílela i škola sama. Realizace uvedených projektů přispěla i k 

budování partnerských vztahů a image školy.  

Další zdroj příjmů tvořil příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele. Příspěvky byly zřizovatelem poskytovány ve 

sledovaném období tak, aby byl zajištěn plynulý chod organizace. Se zřizovatelem udržuje škola velmi dobré vztahy. 

V kalendářním roce 2006 škola obdržela investiční účelovou dotaci na pořízení kamerového systému. V kalendářním 

roce 2008 byla zřizovatelem finančně zabezpečena náročná rekonstrukce mateřské školy a školní družiny.  

Škola dále ve sledovaném období hospodařila s vlastními příjmy. Za účelem získání dalších finančních prostředků a 

za účelem maximálního využití prostor pronajímala v rámci doplňkové činnosti tělocvičnu veřejnosti. Další finanční 

prostředky obdržela škola za pronájem hřiště, které slouží i široké veřejnosti a organizovaným sportovním klubům. 

Ke zkvalitnění výuky přispělo použití prostředků investičního fondu zejména na rekonstrukci odborné učebny, nákup 

dataprojektoru a nákup ICT techniky.  

Hodnocení základní školy  

Rovnost příležitostí ke vzdělávání  

Základní škola využívá promyšlený a účinný systém propagace své vzdělávací nabídky. Kvalitní je systematická 

spolupráce s okolními mateřskými školami a pořádání tradičních akcí školy pro veřejnost. O vzdělávací nabídce a 

postupu při přijímání ke vzdělávání informuje škola na svých webových stránkách a informačních tabulích v její 

blízkosti.  

Při přijímání ke vzdělávání a vedení s tím související dokumentace postupuje základní škola dle platných zákonných 

ustanovení.  

Základní škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). Ve 

školním vzdělávacím programu (dále ŠVP ZV) má částečně zpracovaná pravidla pro jejich vzdělávání a hodnocení. 

Systém práce se žáky se SVP zakládající se na individuálním přístupu je součástí koncepce školy.  

V období prvního pololetí školního roku 2008/2009 eviduje škola 18 žáků se SVP, z toho 17 žáků se specifickými 

poruchami učení (dále SPU), 1 žáka se specifickými poruchami chování (dále SPCH) a 1 žáka s těžkým zrakovým 

postižením, který má přidělenu asistentku pedagoga. Ta spolupracuje s vyučujícími a pomáhá žákovi překonávat 

jeho zdravotní handicap. Výchovná poradkyně vede přehlednou dokumentaci o těchto žácích, v péči o ně 

spolupracuje se speciálními pedagogickými a poradenskými zařízeními, sleduje termíny kontrolních vyšetření.  



Vyučující ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vedením školy vypracovali žákům se SVP na základě doporučení 

odborného pracoviště individuální vzdělávací plány (dále IVP), které splňují všechny náležitosti dané právním 

předpisem. IVP jsou pravidelně pololetně vyhodnocovány. Rozhodnutí o vypracování IVP vydaná ředitelkou školy 

na základě žádosti zákonných zástupců žáků s využitím podkladů od speciálních pedagogických a poradenských 

zařízení splňují podmínky dané správním řízením.  

Ve většině sledovaných hodin se vyučující snažili zohledňovat potřeby žáků se SVP a pracovat podle pravidel 

stanovených v IVP.  

Nápravu specifických poruch učení jednotlivých žáků provádějí vyškolené dyslektické asistentky z řad vyučujících 

obou stupňů školy, to zajišťuje předpoklady pro systematickou práci v průběhu celé školní docházky těchto žáků.  

Škola má vytvořenou i strategii pro práci se žáky neúspěšnými, žáky sociálně znevýhodněnými, žáky nadanými a 

žáky, kteří v průběhu základní školní docházky mění ŠVP. Výsledky hodnocení těchto žáků jsou pravidelně 

sledovány. Za správnost informací týkajících se jejich vzdělávání je zodpovědná výchovná poradkyně, která je 

zároveň zástupkyní ředitelky školy. To jí umožňuje dokonalý přehled a informovanost o celém chodu školy a 

kvalitní a účinnou poradenskou činnost. Náplň práce a hlavní úkoly ve školním roce jsou přehledně zachyceny v 

plánu práce, jehož součástí je časové rozvržení činností.  

Jedním z hlavních úkolů je kariérní poradenství pro vycházející žáky. Problematice volby povolání je věnovaná 

přehledná nástěnka. Součástí vystavených informací je přehled konzultačních hodin výchovné poradkyně. V této 

oblasti spolupracuje výchovná poradkyně s tradičními partnery školy, organizuje besedy a exkurze, podílí se na 

komerčním testování a poskytuje poradenskou činnost při vyplňování dokumentace k přijímacímu řízení.  

Výchovná poradkyně se podílí na monitorování žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy, dlouhodobě tyto 

žáky sleduje a vyhledává pomoc k jejich účinnému řešení. Pravidelně informuje pedagogický sbor o výsledcích 

jejich vzdělávání. Účastní se DVPP souvisejícího s její činností, toto vzdělávání však nenahrazuje předepsané 

funkční studium pro výchovné poradce, které dosud neabsolvovala.  

Vedení školy  

Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám, za kterých byla škola zařazena do školského rejstříku, a vzdělávání 

uskutečňuje podle platných vzdělávacích programů.  

Na tvorbě Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se aktivně podíleli všichni učitelé, jejich práci 

řídil do roku 2007 určený koordinátor, v současné době úpravy koordinuje především zástupkyně ředitele ve 

spolupráci s ředitelkou školy. Kladnou roli při přípravě a úpravách ŠVP ZV sehrály metodické orgány školy.  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je zpracován převážně podle zásad Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) a zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Některé části 

jsou zpracovány velmi dobře a podrobně, (např. charakteristika školy, projekty aj.), kladem je široká nabídka 

zájmových útvarů. Naopak cíle, kritéria, nástroje a časové rozvržení vlastního hodnocení nejsou uvedeny a tyto údaje 

jsou nepříliš vhodně nahrazeny konkrétním vlastním hodnocením činnosti školy. V ŠVP ZV nejsou dosud 

zapracovány informace o výuce druhého cizího jazyka, škola v době inspekce druhý cizí jazyk žákům nenabízela.  

Celková hodinová dotace, počty hodin vyučovaných v jednotlivých ročnících i hodinové dotace pro jednotlivé 

vzdělávací oblasti a předměty jsou stanoveny správně a odpovídají podmínkám RVP ZV, počty disponibilních hodin 

stanovených v předložené verzi ŠVP ZV jsou v souladu se starší verzí RVP ZV. Vzhledem k nejasnostem v 

konstrukci učebního plánu citelně chybí vysvětlující poznámky.  



Vlastní školní vzdělávací program zpracovaly vychovatelky i pro činnost školní družiny, při jeho zpracování 

uplatnily poznatky získané při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Ředitelka školy byla jmenována 1. srpna 2007, požadavky pro výkon funkce splňuje. Právní povinnosti vyplývající z 

vykonávané funkce podle platného školského zákona plní v požadovaném rozsahu. Koncepční záměry školy, které 

vycházejí ze znalostí místních podmínek školy a z analýzy stavu, postupně realizuje. Získala pro školu mladé učitele, 

částečně obměnila pedagogický sbor. Jejím hlavním záměrem je jeho doplnění učiteli druhého stupně s potřebnými 

odbornostmi. Novému vedení školy se podařilo zefektivnit provoz školy a zajistit pro žáky širokou nabídku 

zájmových útvarů. To vše vedlo k zastavení poklesu žáků školy a odvrácení zrušení druhého stupně školy kvůli 

nízkým počtům žáků. Vzrůstající počet dětí v MŠ a na prvním stupni ZŠ vytváří dobré předpoklady pro další rozvoj 

školy. Ředitelka školy si postupně vytváří vlastní způsob řízení, zaměřuje se nejenom na řešení operativních úkolů, 

ale věnuje dostatečnou pozornost i koncepčním záležitostem. Dokument Dlouhodobá koncepce ZŠ obsahuje souhrn 

dlouhodobých i krátkodobých cílů konkrétně rozpracovaných pro potřeby školy.  

V současné době tvoří vedení školy ředitelka školy, zástupkyně pro ZŠ a tři vedoucí učitelky MŠ. Širší vedení 

doplňuje hospodářka školy, která řídí vedoucí školní jídelny-výdejny a školníka. Ti odpovídají za řízení jim 

svěřených úseků, povinnosti a odpovědnost mají stanoveny v pracovních náplních. Pro podporu řízení jsou v ZŠ 

používány dílčí plány, např. Plán práce na školní rok 2008/2009, Organizační zabezpečení školního roku 2008/2009, 

Plán ICT 2007 -2010, minimální preventivní program, plány metodických sdružení atp. Důležité záležitosti 

projednává ředitelka školy v pedagogické radě. Koncepční materiály a vytvořené plány jsou reálné, odpovídají 

potřebám školy, jsou aktualizovány a vyhodnocovány. Plánování i organizaci činností školy má vedení školy 

promyšlené, postupně se snaží eliminovat slabá místa školy. Stanovené cíle jsou v souladu s reálnými podmínkami 

školy, národními i krajskými prioritami.  

Kontrolní činnost je vedením školy realizována průběžně, členky vedení při denním kontaktu operativně řeší vzniklé 

problémy. Jejich hospitační činnost je kontinuální. V hospitačních záznamech výstižně popisují přednosti i 

nedostatky ve výuce. Vzájemné hospitace mezi učiteli jsou vedením školy doporučovány, provádějí je především 

učitelky MŠ, I. třídy, V. a VI. třídy.  

Partnerství  

Spolupráce školy se zřizovatelem je oboustranně přínosná. Spolupráce se šestičlennou školskou radou, která škole 

dlouhodobě pomáhá i nad rámec svých povinností, je velmi úzká a kvalitní. Partnerské vztahy se zákonnými zástupci 

žáků jsou rozvíjeny především na třídních schůzkách a při individuálních konzultačních hodinách. Škola organizuje 

množství pravidelných akcí („Den otevřených dveří“, „Přijďte pobejt“, „ Co už umíme“, „Vánoční dílny“, „ Jarní 

slavnosti“) a dalších projektů. Velmi pozitivní a přínosná je spolupráce se sdružením rodičů a přátel školy. Žáci mají 

možnost se zapojit do třídní samosprávy nebo své názory sdělit prostřednictvím schránek důvěry. Mezi stálé partnery 

školy patří také pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, sbor dobrovolných hasičů a další 

státní a místní zájmové organizace, které škole pomáhají v různých oblastech výchovně vzdělávacího procesu. 

Vedení školy je úspěšné i ve vyhledávání sponzorské pomoci. Kvalita spolupráce školy se všemi partnery velmi 

pozitivně a všestranně ovlivňuje její další rozvoj a je příkladem dobré praxe.  

Předpoklady pro řádnou činnost školy  

Ve škole pracovalo v době inspekční činnosti celkem 21 učitelů a jedna asistentka pedagoga, z toho v ZŠ 13 učitelů, ve 

třech MŠ 8 učitelek. Ve ŠD působily 2 vychovatelky, z nichž jedna na půl úvazku učila v ZŠ. Vysokoškolské vzdělání v 

magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd získali všichni učitelé ZŠ kromě dvou, zaměstnaných na 



částečný úvazek. Z důvodu zajištění kontinuity výuky anglického jazyka učí jedna vyučující s kvalifikací pro první stupeň 

ZŠ v 6. -9. ročníku, současně si rozšiřuje kvalifikaci pro učitelství druhého stupně ZŠ. Dvě vychovatelky ŠD absolvovaly 

středoškolské studium, obor vychovatelství, rovněž asistentka pedagoga má pedagogické vzdělání. Učitelé bez odborné 

kvalifikace tuto činnost vykonávají na základě přechodného ustanovení zákona o pedagogických pracovnících (§ 32 

zákona 563/2004 Sb.).  

V ZŠ působí výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně pedagogických jevů, koordinátorka environmentální 

výchovy a koordinátorka ICT. Studium k výkonu specializovaných činností zatím neabsolvoval žádný pedagog, 

ředitelka školy kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení řádně dokončila a získala osvědčení. 

Vedení školy sleduje DVPP i jeho následné využití ve vyučovacím procesu.  

Škola věnuje oblasti bezpečnosti a ochrany žáků stálou pozornost. Tomu odpovídá i nízký počet evidovaných úrazů, 

který je dlouhodobě stálý. Všechny vnitřní i vnější prostory školy využívané žáky se jevily jako bezpečné. Dohled 

nad žáky je plně zajišťován. Ve školním řádu a v provozních řádech jsou dostatečně zapracována pravidla 

bezpečného chování žáků. Ti jsou s nimi včas, pravidelně a prokazatelně seznamováni, což dokládají zápisy v 

třídních knihách. Preventivní strategie školy v oblasti sociálně patologických jevů vychází z minimálního 

preventivního programu zpracovaného pro tento školní rok a je ve škole účinně realizována. Vedení školy se 

bezpečnostními, zdravotními a sociálními riziky zabývá, pravidelně je hodnotí a podle potřeb a možností školy 

přijímá neprodleně vhodná opatření k jejich minimalizaci.  

Průběh vzdělávání v základní škole  

Škola nabízí standardní základní vzdělání bez profilace, všechny třídy jsou běžné bez rozšířeného vyučování. Posilování 

výuky některých předmětů je vhodně a správně provedeno pomocí disponibilních hodin. Výuka žáků 3. – 5. a 8. – 9. 

ročníku v podstatě odpovídá podmínkám učebních plánů vzdělávacího programu Základní škola a jeho aktuálním 

doplňkům. Chybně byla stanovena pouze celková týdenní povinná časová dotace pro žáky 9. ročníku. Ta činí místo 

stanovených 120 hodin 121 hodin (v 6. r. – 2005/2006 bylo realizováno 28 vyučovacích hodin, v 7. roč. – 2006/2007 30 

hodin, v 8. ročníku – 2007/2008 – 32 hodin a v 9. ročníku – 2008/2009 – 31 hodin).  

Hodiny z disponibilní časové dotace jsou v učebním plánu vzdělávacího programu Základní škola věnovány na 

posílení výuky tělesné výchovy, dějepisu, fyziky, přírodopisu a na výuku volitelných předmětů informatika, cvičení 

z matematiky, cvičení z českého jazyka a ekologický seminář. V ŠVP ZV jsou pomocí disponibilních hodin posíleny 

vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, matematika a člověk a jeho svět.  

Ve škole se učí povinné i volitelné předměty. Vzhledem k zatím malému počtu žáků na druhém stupni žáci nemají z 

finančních důvodů možnost volby volitelných předmětů. Ty jsou pevně nastaveny vedením školy, a prakticky tak 

ztrácejí charakter volitelného předmětu. Výuku vhodně doplňují další aktivity (projekty, besedy, exkurze, sportovní 

akce, soutěže aj.).  

Při výuce ve všech ročnících učitelé postupují podle vlastních tematických plánů respektujících platné učební osnovy 

jednotlivých předmětů.  

Aktivní činnost vyvíjí v letošním roce 24 kroužků s různou tématikou, což je vzhledem k velikosti školy mimořádně 

velký počet. Jejich vedoucími jsou mimo jiných i pedagogové školy, tím je zajištěna kontinuita výchovného 

působení na žáky i mimo vyučování.  

Zásadními otázkami týkajícími se organizace vzdělávání se zabývá jak pedagogická rada, tak především metodické sdružení 

učitelů prvního stupně a dvě předmětové komise na druhém stupni základní školy. Učební plány jsou sestavené podle 



schválených učebních dokumentů v souladu s personálními a materiálními podmínkami školy. Ve škole je vytvořeno vhodné 

prostředí pro vzdělávání.  

Podpora rozvoje osobnosti žáků  

Ve všech sledovaných hodinách podporovali učitelé efektivitu vzdělávání volbou vhodných metod a forem práce. 

Mladé učitelky se aktivně angažují v práci se žáky i při mimoškolních činnostech a na veřejnosti. Jejich kreativní 

přístup k žákům i k učivu je přínosný, ale přináší i některá rizika a nedostatky, např.při plánování učiva, v 

dodržování obsahu učiva vzdělávacích programů jednotlivých předmětů.  

V době inspekce převažovala výuka zaměřená na opakování a procvičování probraného učiva, tomu přizpůsobili 

učitelé i zvolené metody práce s využitím učebnic, pracovních sešitů, pracovních listů a názorného materiálu a 

ojediněle i didaktické techniky. Nejčastější formou výuky byla frontální výuka, zpestřená párovou a skupinovou 

prací. Poměrně malý byl podíl vlastních žákovských aktivit, jako jsou referáty, prezentace, případně diskuse. Žáci 

měli všeobecně menší prostor na vlastní výběr činností, volbu tempa práce, málokdy se vyskytlo vlastní hodnocení či 

hodnocení spolužáků. V některých případech nebyla dodržena správná skladba vyučovací hodiny, kdy chyběla její 

závěrečná část se shrnutím učiva a zhodnocením.  

Žáci v několika hodinách předvedli příkladné zvládnutí praktických dovedností potřebných v reálném životě 

(např.při resuscitaci). Komunikovali na úrovni přiměřené jejich věku a většina z nich se projevovala kultivovaně. 

Výraznější podíl individualizované práce se žáky se SVP byl pozorován na prvním stupni školy, na druhém stupni 

pouze u některých učitelů.  

Škola promyšleně začleňuje do běžné výuky třídní, eventuálně i školní projekty, které prohlubují učivo, obohacují 

výuku o netradiční metody práce, propojují teoretické poznatky s praktickým životem a tím velmi účelně rozvíjejí 

osobnost žáků. Výstupy těchto činností jsou zveřejňovány na nástěnkách školy a školním webu.  

Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu  

Rozvoj čtenářské gramotnosti  

Při hospitační činnosti byla sledována úroveň čtenářské gramotnosti žáků. Této problematice se učitelé věnují 

především ve výuce českého jazyka a ve společenskovědních předmětech.  

Ve sledovaných hodinách těchto předmětů bylo procvičováno tiché a hlasité čtení, čtení s přednesem a čtení s 

porozuměním. Vyučující vedli žáky k vyhledávání informací, k interpretaci textu, k práci s odbornými pojmy a s 

neznámými výrazy. Také v ostatních sledovaných hodinách byly podporovány čtenářské dovednosti, žáci 

vyhledávali informace z učebnic, učitelé kontrolovali porozumění textu (např. v prvouce, přírodopisu, matematice a 

chemii), vedli žáky k porozumění a interpretaci slyšeného textu (při výuce cizího jazyka) a především nacvičovali 

správné způsoby čtení v hodinách čtení a literární výchovy.  

V průběhu inspekce žáci většinou zvládali čtenářské dovednosti na průměrné úrovni, žáci se specifickými poruchami 

učení vykazovali dílčí nedostatky. Učitelé se snaží vést žáky k domácí četbě, navštěvují s nimi knihovny. Dalším 

předpokladem k rozvoji a podpoře čtenářské dovednosti je začleňování informačních a komunikačních technologií 

do výuky, využití této činnosti bylo zaznamenáno pouze na druhém stupni.  

Na základě zjištění z hospitací a rozhovorů lze konstatovat, že slovní zásoba u řady žáků není velká a jejich schopnost 

vyjadřování je omezená. Čtenářské dovednosti při výuce učitelé podporovali a rozvíjeli, přesto někteří žáci měli problémy s 

porozuměním textu, některá slova pro ně byla prázdnými pojmy.  



Ve standardizovaných komerčních testech z českého jazyka se v minulém a letošním školním roce žákům nepodařilo 

dosáhnout dobrých výsledků.  

Rozvoj schopnosti komunikace v cizích jazycích  

Základní škola nabízí v současné době výuku pouze jednoho cizího jazyka – angličtiny. Tato skutečnost je v rozporu 

s požadavky RVP ZV. Naplnění požadovaných podmínek zatím brání personální složení pedagogického sboru.  

Povinný odučený počet hodin cizího jazyka je účelně rozšířen o širokou nabídku zájmové výuky angličtiny, ta je 

nabízena dětem v mateřské škole a žákům v prvních dvou ročnících základní školy. Uceleným systémem výuky, 

který je realizován vyučujícími školy, je zajištěn systematický rozvoj jazykových schopností žáků.  

Vyučující obou stupňů školy spolu úzce spolupracují, výsledkem jsou sjednocené učební materiály a návaznost 

zájmového a povinného jazykového vzdělávání. Využívají k výuce ucelenou řadu učebnic splňující požadavky 

jazykového vyučování podle zásad ŠVP ZV. Pro zpestření výuky a podporu čtení s porozuměním je občas zařazena 

práce s cizojazyčným časopisem, který svým obsahem a formou odpovídá věku žáků. K zatraktivnění výuky mohou 

vyučující využít i počítačových programů s převážně gramatickým učivem, širšímu využití však brání malý počet 

žákovských stanovišť v počítačové učebně. Kromě materiálu pro nácvik poslechu a pracovních listů nebyl další 

doplňkový materiál ve sledovaných hodinách využit. Škola nemá z kapacitních důvodů zřízenou jazykovou učebnu, 

nástěnné obrazy s přehledem učiva sloužícího k jazykové výuce jsou vystaveny ve třídách obou stupňů školy.  

Všechny sledované hodiny byly vedeny ve vyučovaném jazyce a měly převážně klasickou strukturu. Zařazené 

aktivity byly pro žáky zajímavé a odpovídaly věku žáků a složení třídy. Zejména na prvním stupni byly pravidelně 

zařazovány aktivizační prvky, nejčastěji soutěže, písničky a hry. Na druhém stupni měli žáci prostor i pro nácvik 

interaktivních řečových dovedností. V žádné ze sledovaných hodin nebyly zaznamenány závažnější kázeňské 

problémy, ve všech třídách vytvořili vyučující spolu se žáky příjemnou atmosféru.  

Rozvoj informační gramotnosti  

Škola se snaží efektivně využívat moderních komunikačních prostředků, podporovat a rozvíjet informační gramotnosti všech 

žáků. Počítačová učebna je však vybavena pouze osmi žákovskými pracovními stanicemi připojenými k internetu, učitelé 

mohou pracovat na jednom počítači a notebooku. Stávající stav počtu stanic v počítačových i nepočítačových učebnách pro 

žáky a počtu stanic sloužících v přípravě učitelů je nedostačující a v početnějších třídách neumožňuje efektivní výuku. Vedení 

školy si je tohoto nedostatku plně vědomo a snaží se podle finančních možností situaci zlepšit. K tomu slouží i nově 

zpracovaný ICT plán školy s platností do konce školního roku 2009/2010.  

Ve výuce jsou z prezentační techniky často využívány dva diaprojektory. Potřebné dovednosti v práci s výpočetní 

technikou si žáci rozvíjejí v hodinách informatiky v pátém, sedmém a osmém ročníku v jedné hodině týdně. Pro žáky 

prvního stupně je otevřen počítačový kroužek, výpočetní technika je také využívána při nápravě dyslexie. Během 

hospitační činnosti na druhém stupni předvedli žáci dobré zvládnutí základních dovedností v práci s výpočetní 

technikou. Samostatně či ve dvojicích vyhledávali potřebné informace na internetu a některé dále zpracovávali 

v uživatelských programech. Procvičovali si učivo prostřednictvím výukových programů a efektivně využívali 

okamžitého hodnocení jako zpětné vazby. S výpočetní technikou pracovali žáci často i mimo hodiny informatiky. 

Učitelé žáky velmi vhodně metodicky vedli a účinně jim pomáhali. Pozitivem bylo především efektivní využívání 

mezipředmětových vztahů.  

 



 

Rozvoj přírodovědné gramotnosti  

V rámci posuzování přírodovědné gramotnosti byly sledovány hodiny chemie a přírodopisu. Celková hodinová 

dotace přírodopisu je posílena o dvě hodiny, dotace chemie je na základní úrovni. Žáci nemají možnost navštěvovat 

žádný zájmový útvar s přírodovědnou náplní, ale od 6. do 9. ročníku navštěvují všichni žáci volitelný předmět 

ekologický seminář.  

Výuku chemie, přírodopisu a ekologického semináře zabezpečují tři odborně kvalifikovaní učitelé.  

Ve škole pracuje předmětová komise pro výuku přírodovědných předmětů. Zabývá se především materiálním 

zajištěním výuky, metodickými otázkami výuky, přípravou a vyhodnocením soutěží, akcí pro žáky a organizačními 

záležitostmi výuky.  

Materiální podmínky umožňují plnění osnov. Pro chemii je k dispozici dobře vybavená odborná učebna, přírodopis 

je vyučován v jedné z kmenových učeben, velmi vhodně a motivačně upravené pro výuku předmětu. Učitelé 

využívali (zejména v přírodopisu) řadu pomůcek, včetně videa a dataprojektoru. V přírodopisu uváděla učitelka řadu 

zajímavostí k probírané učební látce, jednu z hodin zcela postavila na velmi dobře zvládnuté samostatné praktické 

činnosti žáků. Rovněž v hodinách chemie žáci plnili praktické úkoly u tabule, pracovali v lavicích, v jedné z hodin i 

s dataprojektorem. Pro všechny předměty měli žáci k dispozici odpovídající schválené učebnice.  

Stavba všech hodin byla přehledná, založená zpravidla na metodě rozhovoru se žáky, většinou doplněné o některé 

aktivizační prvky a občas o prvky problémového vyučování. Projev všech učitelů byl jasný a srozumitelný. 

Vyučování bylo většinou metodicky pestré a postavené na práci žáků. Část žáků měla se zadávanými úkoly a 

samostatnou prací problémy.  

Učitelé se snažili žáky průběžně motivovat, tato snaha byla zpravidla úspěšná. Ve většině hodin žáci pracovali 

aktivně, jejich komunikační schopnosti byly pouze průměrné. Učitelé žáky během výuky průběžně kontrolovali a 

hodnotili, k sebehodnocení nebo vzájemnému hodnocení měli žáci poměrně málo příležitostí. Hodnocení žáků učiteli 

bylo objektivní. Závěrečné zhodnocení a shrnutí učiva bylo pozorováno v polovině sledovaných hodin.  

Laboratorní práce v přírodovědných předmětech žáci vykonávají. Zapojují se pravidelně do projektů s přírodovědnou 

tématikou a účastní se některých ekologických akcí, exkurzí a sběrových aktivit. Mohou se rovněž účastnit 

přírodovědných soutěží, jedna z žákyň v loňském roce byla úspěšná v celostátním kole soutěže Mladý zahrádkář.  

Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy  

Součástí školního řádu ZŠ jsou zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků. Ve většině navštívených 

hodin učitelé tyto zásady doplňovali pozitivní motivací a pochvalou, což žáky mělo motivovat k dosažení co 

nejlepších výsledků.Účinné to bylo především na prvním stupni. Při výuce angličtiny je využíváno žákovské 

portfólio k sebehodnocení žáků (žáci si hodnotí svoji práci a případně i individuální pokrok).  

Vedení školy zveřejňuje výsledky vzdělávání žáků ve výročních zprávách školy, pravidelně se jimi zabývá pedagogická 

rada. Nad rámec školy jsou ověřovány studijní předpoklady a výsledky vzdělávání žáků 5., 7., 8. a 9. ročníku 

prostřednictvím komerčního testu. Žáci školy v květnu a listopadu 2008 v českém jazyce a matematice vykázali výsledky 

pod průměrem škol ČR, což koresponduje s nízkými studijními předpoklady žáků. Výsledky žáků 9. ročníku v anglickém 

jazyce byly ještě slabší a potvrdily analýzy nového vedení školy, které se snaží od nástupu do funkce cílenými zásahy do 

pedagogické oblasti zvýšit efektivitu vyučování a vést žáky k zodpovědnosti za vzdělávání.  



Z mimoškolní činnosti se žáci účastní především sportovních soutěží a akcí s přírodovědnou a ekologickou 

tematikou.  

V konceptu vlastního hodnocení školy (za rok 2007/2008) vedení školy uvedlo, v kterých oblastech škola dosahuje 

dobrých výsledků, a pojmenovalo i slabá místa školy.  



Hodnocení mateřské školy  

Rovnost příležitostí ke vzdělávání  

Ředitelka školy při příjímání dětí ke vzdělávání postupuje dle platných zákonných ustanovení. Informuje všechny 

zájemce o vzdělávací nabídce mateřské školy dostupným způsobem. V souladu se zákonem ředitelka školy 

přednostně přijala do MŠ všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přijaté děti 

eviduje ve školní matrice. Uvedená dokumentace obsahuje potřebné údaje o dětech a je vedena přehledným 

způsobem. Mateřská škola umožňuje rovný přístup k předškolnímu vzdělání. V tomto školním roce je v MŠ 

integrované 1 dítě se SVP a 5 dětí s odloženou školní docházkou (dále OŠD). Škola spolupracuje se Speciálními 

pedagogickými centry v Janských Lázních a v Hradci Králové. Vedení školy zpracovalo individuální plán pro dítě se 

SVP a individuální plány pro děti s OŠD. Vedoucí učitelka kladně hodnotila spolupráci s Pedagogicko-

psychologickou poradnou Hradec Králové.  

Vedení školy  

Odpovědnost za předškolní vzdělávání přenesla ředitelka školy v plném rozsahu na vedoucí učitelku MŠ, která 

splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce. Má zkušenosti s řízením mateřské školy, absolvovala studium pro 

ředitele škol a školských zařízení i další vzdělávací akce určené vedoucím pracovníkům. Velmi dobře se orientuje ve 

školské legislativě a v řízení mateřské školy. Provoz předškolního zařízení stanovila s ohledem na potřeby dětí a 

rodičů. Podařilo se jí vytvořit funkční systém vedení pedagogického procesu. Vedoucí učitelka uplatňuje 

demokratický styl řízení založený na spoluúčasti všech zúčastněných, kde každý zaměstnanec zná své povinnosti a 

plní je. Vytváří učitelkám dostatečný prostor pro seberealizaci a uplatnění vlastní iniciativy. Sociální klima v 

mateřské škole je velmi dobré. Z rozhovoru s vedoucí učitelkou vyplynulo, že všichni pracovníci MŠ tvoří tým, který 

je ochotný organizovat v MŠ nadstandardní aktivity, má pozitivní vztah k dětem, zvládá mnohdy náročnou 

komunikaci s rodiči a vytváří příjemnou pracovní atmosféru.  

ŠVP PV s motivačním názvem „Už vím proč“ tvořila vedoucí učitelka ve spolupráci s učitelkou MŠ. Při jeho 

zpracování respektovaly požadavky uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání čj. 32 

405/2004 – 22 (dále RVP PV). Zpracování celého dokumentu má po věcné a obsahové stránce příkladnou úroveň. Je 

konkrétní, respektuje podmínky mateřské školy a má vypovídající hodnotu o předškolním vzdělávání. Vzdělávací 

obsah vychází z podmínek školy a je zaměřen na bezprostřední kontakt s přírodou. Podstatná část tematických celků 

směřuje k ekologii a poznávání přírody. Oblast evaluace je přehledná. Při zpracování ŠVP PV vycházely učitelky z 

koncepčního záměru školy: vytvořit konkurenceschopnou mateřskou školu, do které se děti těší a učí se v ní vše, co 

potřebují pro život. Tento dokument je v plném souladu s principy a zásadami uvedenými pro zpracování v RVP PV.  

Předpoklady pro řádnou činnost MŠ  

Ve škole pracují 4 pedagogické pracovnice, všechny jsou odborně kvalifikované (z toho mají 2 vysokoškolské 

vzdělání), vedoucí učitelka MŠ studuje školský management na PF UK Praha. Dvě učitelky pracují na 90 % 

pracovního úvazku. Kromě toho je zde zaměstnána pedagogická asistentka, která se stará o dítě se SVP. Její činnost 

je hodnocena vedoucí učitelkou jako vynikající, svěřenému dítěti se plně věnuje. Vedoucí učitelka vypracovala plán 

DVPP se zaměřením především na ekologickou výchovu, řešení konfliktů, pohybovou aktivitu, artefiletiku a 

arteterapii. Vedoucí učitelka MŠ zpracovala dílčí hodnocení školy, vlastní hodnocení bude uskutečněno na základě 

schválených kriterií jednou za dva roky, v září 2009. Při hodnocení vycházela nejen z dotazníků pro rodiče, ale i z 



pravidelné kontrolní a evaluační činnosti. Vedení školy přijímá opatření směřující ke zvyšování kvality předškolního 

vzdělávání.  

MŠ je umístěná v bývalé základní škole, je dvoutřídní a má 2 velké třídy a ložnici, šatnu dětí a příslušenství, které 

vyhovují činnostem dětí. Součástí MŠ je i prostorná zahrada, kde mají děti možnost rozvíjet pohybové a sportovní 

dovednosti. Jednotlivé prostory na sebe navazují, což umožňuje volný pohyb dětí. Dětský nábytek respektuje 

vzrůstové rozdíly mezi dětmi. Ke dni inspekce chybělo v jedné třídě vybavení dětskými kouty, které dle sdělení 

vedoucí učitelky ředitelka školy už objednala. S vedoucí učitelkou bylo projednáno doplnění hracích koutů drobnými 

předměty pro rozvoj tvořivosti při námětových hrách. Třídy jsou na velmi dobré úrovni vybaveny učebními 

pomůckami, dostatečným množstvím hraček, které děti motivují k nejrůznějším skupinových a individuálním 

činnostem. Rozmanitá nabídka sportovního nářadí a náčiní umožňuje dětem spontánní pohybové aktivity. V průběhu 

inspekce děti ještě neměly možnost využívat výukové programy na počítači. Pitný režim je pro ně zajištěn a děti ho 

samostatně využívají. Materiální podmínky umožňují realizovat přijatý školní vzdělávací program, jsou na velmi 

dobré úrovni.  

Učitelky dbají na bezpečnost dětí a ochranu jejich zdraví. Dětem jsou poskytovány nezbytné informace vedoucí k 

prevenci úrazů.  

Průběh vzdělávání  

Organizace, metody a formy práce vedly k aktivizaci dětí a většinou odpovídaly stanoveným cílům. Učitelky 

vycházely z předchozích znalostí dětí, využívaly tradičních i progresivních forem učení. Didaktická nabídka byla 

přiměřená věku a schopnostem dětí. Motivace vycházela ze zaměření tematického bloku a prolínala všemi činnostmi. 

Vhodně zvoleným námětem učitelky podchytily zájem dětí, rozvíjely jejich motoriku, komunikativní dovednosti, 

představivost a tvořivost. Organizace dne z hlediska životosprávy a hygieny odpovídala potřebám dětí. Společenské 

a kulturní návyky jsou rozvíjeny s ohledem na jejich věk. Vztahy dětí k dospělým a mezi sebou navzájem byly 

vstřícné. V průběhu celého pobytu v mateřské škole měly děti dostatek příležitostí ke vzájemné komunikaci, byl 

vytvářen prostor pro sdělování jejich dojmů a zážitků.Děti se cítily bezpečně, vstupovaly do tříd s důvěrou. Učitelky 

rozvíjely komunikaci s dětmi taktním způsobem, respektovaly přání dětí. Verbální projev většiny dětí prokazoval 

přiměřenou slovní zásobu vzhledem k věku a velmi dobrou úroveň komunikačních dovedností.  

Partnerství  

MŠ navazuje ve vzdělávání dětí na výchovu v rodině, snahou vedení školy je získat co nejvíce rodičů pro spolupráci. 

Nabízí zákonným zástupcům dětí přímou účast ve vzdělávacím procesu, možnost každodenního vstupu do tříd, 

individuální rozhovory o jejich dětech. Na začátku docházky dítěte do MŠ umožňuje adaptaci dítěte za jejich 

přítomnosti. Učitelky pravidelně informují rodiče o výsledcích vzdělávání na nástěnkách, nabízejí jim poradenství v 

oblasti výchovy a připravují pro ně a přátele školy besídky. MŠ organizuje ve spolupráci s nimi celou řadu akcí, 

např. soutěž o nejhezčího draka, „Čertovský týden“, Vánoční program pro rodiče a prarodiče a Den otevřených 

dveří. Spolupracuje s dalšími partnery, např. Policie ČR uskutečnila besedu na téma správné chování účastníků 

silničního provozu. Děti navštěvují divadelní a filmová představení. Nejstarší z nich absolvují plavecký výcvik, kde 

se učí základům plavání. Přínosem je rovněž spolupráce mateřské školy se základní školou. Učitelky obou škol se 

vzájemně informují o akcích a připravují podmínky pro bezproblémový přechod dětí do základní školy. Spolupráce 

vedení mateřské školy s partnery je na příkladné úrovni.  

Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu  



Vzdělávání dětí v oblasti Dítě a jeho tělo zahrnuje činnosti, při kterých dochází k rozvoji fyzické i psychické 

zdatnosti dětí. Z pohybových dovedností dětí bylo zřejmé, že pohybovým aktivitám je věnována pravidelná 

pozornost v průběhu celého dne. Učitelky vytvářely pro pohybový rozvoj dětí dostatek příležitostí. Systematicky 

byla rozvíjena jemná motorika. Vzdělávání dětí v oblasti Dítě a jeho tělo je cíleně naplňováno.  

Děti měly dostatek příležitostí pro přirozenou komunikaci a spolupráci. Starší děti byly vedeny k tomu, aby v případě 

drobných neshod hodnotily chování druhého a zároveň jim byl dán prostor pro obhájení svého chování. I když 

pravidla chování dětí nebyla společně vytvořena, děti byly k sobě ohleduplné a poskytovaly si vzájemně pomoc. 

Vzdělávání dětí v oblasti Dítě a ten druhý je podporováno a dosahuje pozitivních výsledků.  

Výsledky vzdělávání dětí na úrovni MŠ  

Škola dosahuje velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Z hlediska klíčových kompetencí jsou nejvýraznější výsledky 

v komunikaci a v sebeobslužných činnostech. Pracovní, společenské i hygienické návyky jsou u většiny dětí 

upevněné. Děti znají velký počet písní a pohybových her a jsou schopné pracovat podle pokynů. Prokazovaly 

vědomosti a dovednosti odpovídající jejich věku. Učitelky vyhodnocují jejich vzdělávací pokroky, hodnocení 

probíhá podle pravidel evaluace stanovených v ŠVP PV. Na pedagogických radách jsou hodnoceny úspěchy dětí s 

přihlédnutím k jejich individuálním možnostem.  

Celkové hodnocení školy  

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové -Plotiště, P. Jilemnického 420 poskytuje vzdělávání 
a školské služby v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Nepřesnosti jsou v 
adresách poskytovaných služeb.  

Škola hospodařila ve sledovaném období s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, s příspěvkem 
na provoz z rozpočtu zřizovatele a s vlastními příjmy. Dalším zdrojem financování byly získané finanční granty a 
zisk z doplňkové činnosti.Materiální a finanční podmínky umožňují realizaci vzdělávacích programů v mateřské i 
základní škole. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem jejich poskytnutí.  

Škola informuje o své vzdělávací nabídce, dodržuje podmínky k přijímání žáků ke vzdělávání, vede školní matriku. 
Ředitelka školy dodržuje zákonná ustanovení související s rovným přístupem ke vzdělávání. Škola ve své činnosti 
zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělává je 
podle individuálních vzdělávacích plánů, využívá služeb pedagogického asistenta. Identifikuje žáky s riziky 
neúspěšnosti a podporuje je ve vzdělávání. Škola zajišťuje poradenskou činnost žákům i rodičům, při této činnosti 
spolupracuje s poradenskými a speciálními pedagogickými zařízeními a dalšími odborníky. Tyto služby realizuje 
především prostřednictvím své výchovné poradkyně.  

ŠVP ZV je v částečném souladu s RVP ZV, vedení školy má rozpracováno jeho doplnění. Pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků vytváří ředitelka školy dobré podmínky. Personální podmínky v ZŠ jsou dobré, výuka 
na prvním stupni je zajištěna kvalifikovanými učitelkami, pedagogický sbor druhého stupně ředitelka školy 
postupně doplňuje. Bezpečné prostředí pro zdravý vývoj všech žáků je školou dostatečně zajišťováno. K účinné 
prevenci sociálně patologických jevů přispívá i nadstandardní počet zájmových činností.  

Výuka se uskutečňuje podle platných učebních dokumentů.Učební plány jsou vhodně modifikovány využitím 
disponibilních hodin. Navýšení jedné hodiny týdně v učebním plánu 9. ročníku oproti platnému vzdělávacímu 
programu vyžaduje změnu rozvrhu.  

Učitelé v přiměřené míře podporují a rozvíjejí čtenářské dovednosti žáků včetně sledování porozumění textu. To 
činí problémy zpravidla žákům se specifickými vývojovými poruchami učení. S těmito žáky pedagogové dále 
pracují a snaží se obtíže kompenzovat. Rezervy přetrvávají v žákovských komunikativních dovednostech. Učitelé 



používají především tradiční metody výuky, ale zařazují i inovativní postupy ve vyučování mateřského jazyka. 
Požadované klíčové kompetence žáků byly ve sledovaných oblastech výuky učiteli podporovány, rezervy zůstávají 
v oblasti sebehodnocení žáků.  

Škola vytváří příznivé podmínky pro osvojení základů anglického jazyka. Při výuce využívají vyučující zajímavých 
metod a forem práce, výuku obohacují projekty a zájmovou četbou. Při analýze výsledků vzdělávání využívají 
vyučující komerčního testování. Do ŠVP ZV dosud pedagogové nezapracovali výuku druhého cizího jazyka, tato 
výuka zatím není nabízena z personálních důvodů.  

Škola efektivně využívá moderních komunikačních prostředků, podporuje a rozvíjí informační gramotnost všech 
žáků v hodinách informatiky i mimo ni. Stávajících počet žákovských stanic v počítačové učebně však neumožňuje 
kvalitní výuku v početnějších třídách. Nedostačující je i počet stanic sloužících k přípravě učitelů.  

Rozvoj přírodovědné gramotnosti probíhá v souladu s cíli vzdělávání. Výuka umožňovala žákům aktivní získávání 
vědomostí a dovedností, sledované hodiny měly většinou velmi dobrou až vynikající úroveň.  

Výsledky vzdělávání žáků jsou zjišťovány kromě běžných hodnotících forem práce také komerčními testy. 
Zobrazují předpoklady žáků a přidanou hodnotu školy, která zatím ve výsledcích testů nebyla průkazná. Žáci ZŠ 
mají malou možnost výběru volitelných předmětů, ale mohou se zapojit do činnosti různých zájmových kroužků, a 
tak rozvíjet své předpoklady v oblastech zaměření zájmového útvaru.  

 

MŠ umožňuje rovný přístup ke vzdělávání a zohledňuje individuální vzdělávací potřeby jednotlivých dětí.  

Školní vzdělávací program je s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání plně v souladu.  

Vzdělávání v MŠ probíhá moderními formami a metodami, cílem je prožitek a uspokojení dětí. Použité metody a 
formy práce odpovídají současným trendům předškolní výchovy. Učitelky vytvářejí dostatek prostoru pro 
seberealizaci dětí a podněcují je ke komunikaci. Vzdělávací nabídka poskytuje dětem poznatky, které odpovídají 
jejich vzdělávacím potřebám. Činnost mateřské školy pozitivně ovlivňuje partnerská spolupráce s rodiči dětí.  

 
 

Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá:  

1.  Zřizovací listina Masarykovy základní školy, Hradec Králové -Plotiště,  
P. Jilemnického 420, vydaná na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Hradec 
Králové, ze dne 8. 1. 2007 s účinností od 1. 1. 2007  

2.  Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci návrhu na zápis změny v 
údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, čj. 13839/SM/2008 6, ze dne 30. 9. 
2008 s účinností od 30. 9. 2008  

3.  Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 
zařízení, čj. 6 472/2007-21, ze dne 25. 4. 2007 s účinností od 1. 9. 2007  

4.  Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 10. 12. 2008  
5.  Jmenování do funkce ředitelky školy, ze dne 23. 5. 2007 s účinností od 1. 8. 2007  
6.  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola – dílna lidskosti“, platný od 1. 9. 

2007  
7.  Vzdělávací program Základní škola, čj. 16 847/96-2, se zapracovanými pozdějšími doplňky, 

čj. 25 018/98-22  
8.  Dlouhodobá koncepce základní školy, 29. srpen 2008  
9.  Vyhodnocení naplněnosti školy, zabezpečení školských služeb a vzdělávání, hodnocení 

ŠVP, vnitřní materiál ředitelky školy z 21. 11. 2008  
10.  Plán práce na školní rok 2008/2009, ze dne 1. 9. 2008  



11.  Plány práce tří metodických orgánů ve školním roce 2008/2009  
12.  Hodnocení činnosti MS 1. stupně za školní rok 2007/2008  
13.  Organizační zabezpečení školního roku 2008/2009, ze dne 1. 9. 2008  
14.  Organizační schéma, ze dne 1. 9. 2008  
15.  Rozdělení kompetencí, školní rok 2008/2009  
16.  Plán kontrolní činnosti 2008/2009  
17.  Plán hospitační činnosti 2007/2008 a 2008/2009 (situační analýza a hospitační záměry)  
18.  Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ze dne 6. 9. 2008  
19.  ICT plán školy platný do konce školního roku 2009/2010 ze dne 1. 9. 2008  
20.  Zápisy ze zasedání školské rady od 21. 1. 2006 do 8. 10. 2008 (10 jednání)  
21.  Protokol o volbách do školské rady, ze dne 20. 11. 2008 (zástupci pedagogických 

pracovníků školy) a 23. 10. 2008 (zástupci nezletilých žáků)  
22.  Školní řád základní školy, čj. 377/2008, ze dne 1. 9. 2008  
23.  Protokoly hospitačních záznamů ředitelky školy a zástupkyně ředitelky 2007/2008 a 

2008/2009, záznamy z jednání s učiteli  
24.  Třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy žáků vedené ve školním roce 2008/2009  
25.  Školní matrika žáků ZŠ vedená v elektronické podobě – program Bakalář a v listinné 

podobě ve ŠD  
26.  Třídní knihy zájmových útvarů vedené ve školním roce 2008/2009  
27.  Učební plány pro školní roky 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 podle 

vzdělávacího programu Základní škola  
28.  Rozvrhy hodin platné ve školním roce 2008/2009  
29.  Zápisy z jednání pedagogické rady ve školních letech 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009  
30.  Plán DVPP na školní rok 2008/2009, Přehledy o uskutečněném DVPP za školní rok 

2007/2008, 2008/2009 do doby inspekce  
31.  Kopie dokladů o vzdělání pedagogických pracovníků v základní škole a kopie osvědčení 

získaných v DVPP od školního roku 2007/2008 do termínu inspekce  
32.  Školní a třídní projekty, portfolia žáků ZŠ  
33.  Vzorek notýsků a žákovských knížek žáků ZŠ  
34.  Minimální preventivní program pro školní rok 2008/2009  
35.  Knihy úrazů základní školy a mateřské školy vedené ve školním roce 2006/2007, 

2007/2008 a 2008/2009  
36.  Traumatologický plán, ze dne 1. 9. 2008  
37.  Závěry prověrek BOZP, ze dne 13. 11. 2008  
38.  Protokol o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí a náčiní používaného 

v tělocvičně ZŠ provedené dne 3. 4. 2008  
39.  Provozní řády odborných učeben, keramické dílny, tělocvičny a školního hřiště  
40.  Poučení žáků třídy o bezpečnosti ve škole a při školních akcích – součást třídních knih  
41.  Osnova poučení žáků o bezpečnosti  
 
42.  Projekt ke Dni Země, zahájení leden 2009 (materiál koordinátorky environmentální 

výchovy)  
43.  Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání a o odkladu školní 

docházky žáků ve školním roce 2008/2009  
44.  Rozhodnutí ředitelky školy o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 

plánu ve školním roce 2008/2009  
45.  Individuální plány žáků vedené ve školním roce 2008/2009  



46.  Struktura vlastního hodnocení školy, ze dne 3. 9. 2007  
47.  Podklady k Vlastnímu hodnocení školy za školní rok 2007/2008 a 2008/2009  
48.  Výroční zprávy o činnosti Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové 

-Plotiště za školní roky 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008  
49.  Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2008 z 2. 10. 2008  
50.  Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole S 53-01 podle stavu k 28. 

únoru 2008, ze dne 11. 3. 2008  
51.  Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních R 36-01 za školní 

rok 2007/2008, ze dne 10. 9. 2008  
52.  Výkazy S 1-01 o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2006, k 30. 9. 2007 a k 30. 9. 2008 

(ÚIV)  
53.  Výkazy S 3-01 o základní škole podle stavu k 30. 9. 2006, k 30. 9. 2007 a k 30. 9. 2008 

(ÚIV)  
54.  Výkazy Z 2-01 o školní družině – školním klubu podle stavu k 31. 10. 2006, k 31. 10. 

2007 a k 31. 10. 2008 (ÚIV)  
55.  Čtvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol 

(MŠMT) P 1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 2006 a za 1. – 4. čtvrtletí 2007 (ÚIV)  
56.  Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol 

(MŠMT) P 1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 2008, ze dne 14. 1. 2009  
57.  Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a 

příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. 2006 a k 31. 12. 2007  
58.  Příloha účetní závěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků a 

příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. 2006 a k 31. 12. 2007  
59.  Účtový rozvrh s platností pro roky 2006, 2007 a 2008  
60.  Hlavní účetní kniha za období 12/2006, 12/2007 a 12/2008  
61.  Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 a 2007 – přímé výdaje 

na vzdělávání (ÚZ 33 353)  
62.  Ukazatele nákladovosti v letech 2006 a 2007  
63.  Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za roky 2006 a 2007  
64.  Úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 23. 9. 2008 po zapracování dodatků k 8. 

10. 2008, ze dne 8. 10. 2008  
65.  Úprava rozpočtu dotace poskytnuté z rozvojového programu MŠMT na zvýšení 

nenárokových složek pedagogů v roce 2008 čj. 17246/SM/2008, ze dne 20. 10. 2008  
66.  Příloha k čj. 17246/SM/2008 – Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek 

mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce, 
ze dne 20. 10. 2008  

67.  Inspekční zpráva ČŠI, čj. ČŠI-91/07-09, ze dne 16. února 2007  
68.  Školní matrika Mateřské školy P. Jilemnického 160  
69.  Doklady o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole P. Jilemnického 

160 -Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve 
školním roce 2008/2009  

70.  Přehledy výchovné práce (třídní knihy) Mateřské školy P. Jilemnického 160 vedené ve 
školním roce 2008/2009  

 
71.  Kompetence k výkonu funkce vedoucí učitelky Mateřské škole P. Jilemnického 160, ze 

dne 27. 8. 2007  
72.  Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole P. Jilemnického 



160 vzdělávání, ze dne 9. 2. 2008  
73.  Docházky dětí vedené ve školním roce 2008/2009  
74.  Doklady o vzdělání pedagogických pracovníků v Mateřské škole P. Jilemnického 160  
75.  Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Mateřské školy P. Jilemnického 160 

pro školní rok 2008/2009  
76.  Doklady o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v Mateřské škole P. 

Jilemnického 160 za období 2007/2008, 2008/2009  
77.  Rozvrh přímé pedagogické činnosti v Mateřské škole P. Jilemnického 160 pro školní rok 

2008/2009  
78.  Školní řád Mateřské školy P. Jilemnického 160 platný ve školním roce 2008/2009  
79.  Minimální preventivní program v Mateřské škole P. Jilemnického 160  
80.  Zápisy z jednání pedagogických rad v Mateřské škole P. Jilemnického 160 za školní roky 

2007/2008 a 2008/2009  
81.  Hospitační záznamy v Mateřské škole P. Jilemnického 160 za školní roky 2007/2008 a 

2008/2009  
82.  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy P. Jilemnického 160 

platný pro školní rok 2008/2009  
83.  Plán práce Mateřské školy P. Jilemnického 160 pro školní rok 2008/2009  
84.  Vlastní hodnocení Mateřské školy P. Jilemnického 160 za školní rok 2006/2007  
85.  Evaluace pedagogického procesu Mateřské školy P. Jilemnického 160 ve školním roce 

2007/2008  
86.  Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v Mateřské škole P. Jilemnického 160, ze dne  

30. 9. 2008  
87.  Výroční zpráva Mateřské školy P. Jilemnického 160 za školní rok 2007/2008  
88.  Hodnocení dětí ve školním roce 2008/2009  
 

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k 
obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, 
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové.  

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá 
Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po 
dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.  

Česká školní inspekce v souladu s ustanovením § 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 14 dnů 
požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků (Ve ŠVP ZV nejsou dosud 
zapracovány informace o výuce druhého cizího jazyka, chybí poznámky k učebnímu plánu, chybně byla v 
učebním plánu vzdělávacího programu základní škola stanovena celková týdenní povinná časová dotace pro žáky  
9. ročníku, místo stanovených 120 hodin 121 hodin). Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu.  

Česká školní inspekce v souladu s ustanovením § 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb.  
o státní kontrole, ve znění posledních předpisů, ve lhůtě do 14 dnů požaduje podání písemné zprávy o odstranění 
zjištěných nedostatků. Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu.  



Složení inspekčního týmu:  

(razítko)  

Titul, jméno a příjmení   Podpis  

Mgr., Bc. Květoslava Dřevíkovská  ……………………...……………….…………….  

Mgr. Radomíra Bartošová   ……………………...……………….…………….  

Mgr. Martin Fiala    ……………………...……………….…………….  

PaedDr. Antonín Kačírek   ……………………...……………….…………….  

Mgr. Květa Maňáková   ……………………...……………….…………….  

Mgr. Renata Nehybová   ……………………...……………….…………….  

Bc. Jaroslava Pešková   ……………………...……………….…………….  

V Hradci Králové dne: 9. února 2009  

Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy  

(razítko)  

Titul, jméno a příjmení   Podpis  

PaedDr. Ilona Hojná    ………………………...………………………….  

V Hradci Králové dne: 18. února 2009  



Připomínky ředitelky školy  
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