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VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2014/15
Úvod
Školní rok 2014/15 běžela naše škola druhým rokem. Oproti prvnímu roku se naše
řady rozrostly. 1. září se spolu setkalo 18 dětí, 2 učitelky I. stupně, 3 asistentky
pedagoga a asistentka paní ředitelky, v polovině září jmenovaná zástupkyní
ředitelky, která nastoupila na rodičovskou dovolenou. Nový školní rok byl tedy
pro většinu z nás opravdu nový a proto ne vždy jednoduchý. Všechny úskalí se
nám však podařilo zvládnout a prožít pěkný ve všech směrech přínosný rok.

Naše nové zázemí
Všichni dohromady jsme se rychle sžili a školní práce plynula v klidu a v
bezpečném rodinném prostředí naší školy. K dispozici jsme měli velkou učebnu
pro třídu Delfínů, v níž byli žáci 1. a 2. ročníku, novou menší učebnu pro třídu
Šikulů, ve které byli žáci 1., 3., 4. a 5. ročníku, menší učebničku pro školní
družinu, multifunkční učebnu využívanou převážně k výuce angličtiny a
pohybovým aktivitám ( vybavená hracím koutkem se skluzavkou, žebřinami,
hrazdou, trampolínou a tělocvičným náčiním), novou jídelnu – výdejnu, sociální
zázemí, šatnu a ředitelnu. Hodiny tělocviku probíhaly v září ,říjnu, květnu a

červnu v přírodě a na městských sportovištích, od listopadu do února probíhal
kurz bruslení, v březnu a dubnu jsme využívali tělocvičnu TJ Sokol.
Nově jsme v tomto školním roce zprovoznili školní jídelnu-výdejnu s kapacitou 24
strávníků. Obědy jsme dováželi 3 x týdně z jídelny Biovegetka, kde je jídlo
bezmasé, ale výživově vyvážené, hodnotné a v bio kvalitě, 2 x týdně z Domu pro
seniory Mariánské Lázně, kde je možné si vybrat ze 4 klasických jídel. Obědvali
jsme všichni pospolu po 5-té vyučovací hodině, během níž se děti v rámci družiny
postaraly o přípravu stolů a pití a učily se zároveň zásadám slušného chování a
stolování.
Školní družinu využívali všichni naši žáci, její provoz byl od 12.00 do 15.00 hodin.
Odpoledne mohli naši žáci využívat nabídky zájmové činnosti a kurzů rodinného
centra Čtyřlístek.
Velmi oblíbený byl kroužek pokusů a objevů, výtvarná dílna a jazykové kurzy.

A kdo zde s námi byl
Pedagogický sbor sestával ze těchto pedagogických pracovnic:
Mgr. Lucie Straková – zřizovatelka a ředitelka školy
- vyučující Aj, tělocviku
Mgr. Jana Šályová – třídní učitelka třídy Delfínů, vychovatelka ŠD
- vyučující Čj, M, Člověk a svět, Hv a Vv , tělocviku
Jana Benešová – třídní učitelka třídy Šikulů, , vychovatelka ŠD
- vyučující Čj, M, Člověk a svět, Hv, Vv, tvoření a informatiky
Stanislava Páníková – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Radomíra Nedvědová, DiS. – asistentka pedagoga
Renata Šrejmová – asistentka pedagoga
Mgr. Radka Žemličková – vyučující Aj, externistka
Mgr. Zuzka Kalenská – vyučující etiky, externistka
Žáci, kteří navštěvovali naši školu v tomto školním roce:
třída DELFÍNI: Kristián Šťastný (v listopadu se odstěhoval z ML), Anetka Benešová
(vrátila se zpět do MŠ), Klárka Straková, Honzík Vaško, Davídek Milfait, Alešek
Troller, Pepíček Švajgl, Liduška Baxová, Natálka Břešťanská, v listopadu k nám
přestoupila Zuzanka Vydrová a v II. pololetí Eliška Petrová
třída ŠIKULOVÉ: Terka Straková, Leonka Korandová, Šimon Řehák, Sebastiánek
Klen, Radunka Švajglová, Pepík Zakrzewski, Honzík Pavlík, Matěj Gucu a od II.
pololetí Péťa Palaj
Rovněž tu s námi nadále byly rybičky, o něž se děti s nadšením staraly.

A co jsme celý ten dlouhý rok dělali
Kromě toho, že jsme se samozřejmě pilně učili a snažili se naplňovat náš školní
vzdělávací plán „Krok za krokem spolu k cíli“, jsme také organizovali a účastnili se
různých akcí, výletů, exkurzí, soutěží, divadelních představení a dalších.

4.9. 2014 – exkurze na Kladskou – školní rok jsme zahájili výletem na naučnou
stezku“Kladská“, navštívíli jsme dům přírod a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí
5.11. 2014 nás navštívila paní lektorka z projektu „Můj životní styl a zdraví“, do
kterého se naše škola v tomto školním roce zapojila. Učili jsme se hýbat v rytmu
zumby. Víme, že pohyb j důležitý pro zdravý životní styl.
6.11. 2014 výstava obrazů v Městském divadle ML – prohlédli jsme si zajímavé
obrazy, které byly malované akrylem na plátno. Nejvíce děti zaujali pohádkové
postavy, které známe z animovaných filmů.
22.11. 2014 Den otevřených dveří – Otevřeli jsme dveře školy pro širokou
veřejnost. Návštěvníkům jsme ukázali prostory školy a připravili jsme si pro ně
bohatý program – vypravování, divadlo, setkání se zvířátky, občerstvení.
5. 12. 2014 se naše škola zúčastnila městské akce – Vánoční trhy. Zapojila se do
výtvarné soutěže na téma „Tichá noc“ a využila prostoru a připravila veřejné
vystoupení. Děti zazpívaly koledy, zahrály pověst O synkovi z Podhorního mlýna
zahrály v angličtině vánoční příběh O Grinčovi.
10. 12. 2014 nás v rámci projektu „Můj životní styl a zdraví“ navštívila p.
Trollerová a povídali jsme si o dodržování pitného režimu, o významu vody pro
lidský organismus a lidské zdraví, o složení některých nápojů. Pijte vodu
z kohoutku.
11. 12. 2014 výstava v Městském muzeu – Arabela. Navštívili jsme Městské
muzeum v Mariánských Lázních prohlédli jsme si kostýmy z televizního seriálu
Arabela. Pro děti byly připravené úkoly, které se týkaly tohoto seriálu.
14.1. 2014 Návštěva kostela Nanebevzetí panny Marie v Mariánských Lázních. Za
doprovodu pátera Řehoře Pavla Urbana jsme prošli celý kostel, dozvěděli jsme se
mnoho zajímavostí o vybavení, o sochách, z blízka jsme si prohlédli kostelní
varhany a poslechli si zblízka ukázku hry na tento nástroj. Děti si mohly potěžkat
svícen, zazvonit na zvonky.
15.a 16. 1. 2015 se uskutečnil zápis do 1.ročníku. Pro budoucí prvňáčky jsme
připravili pohádkovou procházku. Jeníček s Mařenkou provedli děti celou cestou
až k Perníkové chaloupce, kde sídlila Ježibaba a za básničku či písničku dovolila
dětem jít dovnitř chaloupky a vybrat si malý dárek.
20.1.2015 – Dopravní výchova. V rámci projektu „Můj životní styl a zdraví“ jsme
se s paní lektorkou učili, jak máme správně přecházet, jezdit na kole, apod.
27. 1. 2015 beseda s hokejistou. Přišel k nám pan Michal Špaček, popovídal o
svém hraní v Americké NHL, popovídal o svém životě. Dokonce si s námi přišel,
v rámci bruslení, zahrát hokej na zimní stadion.

19.2. 2015 jeli starší děti na prohlídku Techmánie
27.3. 2015 prožili děti Noc s Andersenem, večer plný čtení, her a povídání
8.4. 2015 starší děti navštívili v rámci projektu „Lov beze zbraní“ akce
proběhla na statku Bernard
13.4. 2015 všechny děti jely na statek Bernard v Královském Poříčí v rámci
projektu „Můj životní styl a zdraví“, učily se zdravě jíst „Vím, co jím“.
29.4.2015 jsme shlédli výstavu věnovanou Janu Husovi
11.5. 2015 nás navštívily děti z Mateřské školy Plzeň Vinice, která má také
zaměření „Začít spolu“.
15.5. 2015 Městské muzeum výstava INDIÁNI
20.5. 2015 byla pro nás velká akce – ve spolupráci s Městským úřadem jsme
organizovali 1.ročník Prelát Cupu v prostorách Prelátova pramene – setkání
málotřídních škol z okolí Mariánských Lázní. Pro děti zde byly připraveny
netradiční soutěže a hry. Sešlo se celkem 70 dětí s pedagogy. I přes mírnou
nepřízeň počasí se akce vydařila a všem účastníkům líbila.
22. 5. 2015 proběhl zápis dětí do II. stupně
2.6. 2015 jsme se zúčastnili programu ZUŠ Děti dětem
5.6. 2015 si pro nás připravili děti z English Grammar Group divadelní
představení
13.6. 2015 jsme se aktivně účastnili Indiánského dne
Ve dnech 24.-26.6. 2015 jsme byli na školním výletě na Bizoní farmě u Tachova.
Vlakem jsme se dopravili do deštivého Tachova, zde jsme si prohlédli centrum,
pěšky došli do druhé největší jízdárny v Evropě ve Světcích u Tachova a ubytovali
se v teepee na Bizoní farmě. Počasí se po cestě umoudřilo. Podnikali jsme zde
různé výlety, vařili jídlo v kotlících na ohni, koupali se v potůčku. Počasí nám
přálo, slunko už druhý den hřálo. Výlet se vydařil.

Jak se dětem dařilo
Ve třídě Delfínů bylo celkem 9 žáků, z toho 6 žáků prospělo s vyznamenáním, 1
žák neprospěl
Ve třídě Šikulů bylo celkem 9 žáků, z toho 5 žáků prospělo s vyznamenáním

Ve dnech 10.-11. 3. 2015 nás navštívila Česká školní inspekce, aby
překontrolovala plnění doporučení z předchozího školního roku a dohlédla nad
plněním školního vzdělávacího plánu. Školu inspekce ohodnotila průměrným
hodnocením. Doporučení z loňského roku jsme následovali a nedostatky napravili.
Podařilo se nám zajistit výpočetní techniku – v každé učebně je počítač, dále 8
tabletů, dataprojektor s plátnem. Práce pedagogů byla hodnocena velmi
pozitivně, stejně jako klidná a vlídná atmosféra. Nedostatečná byla shledána

kvalifikace jedné vychovatelky ŠD a jedné asistentky. Kvalifikované pracovníky
v té době škola již hledala a do nového školního roku již zajistila.
Závěry inspekční zprávy:
a) Silnou stránkou školy je příjemné klima, nízké počty žáků a výrazně
individuální přístup k nim. ČŠI pozitivně hodnotí metod a formy práce
založené na činnostním učení, propojení učiva s praktickým životem,
motivační funkci hodnocení žáků.
b) Na doporučení ČŠI z předešlé inspekční činnosti škola vytvořila při přestupu
žáka z jiné základní školy vhodné podmínky pro vyrovnání rozdílů ve
znalostech žáků vyplývajících z odlišnosti vzdělávacích programů
c) V průběhu inspekční činnosti ředitelka odstranila nedostatek zajištěný
v učebním plánu ŠVP ZŠ pro šestý a sedmý ročník.
d) Slabou stránkou školy je zatím nízký počet žáků a s tím související
omezený finanční rozpočet.
e) Odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost nemá jedna
učitelka, která je zároveň vychovatelkou ŠD, absolvuje příslušný obor na
pedagogické fakultě. Dále předpoklad odborné kvalifikace nesplňuje jedna
asistentka pedagoga a jedna vychovatelka ŠD. Škola prokazatelně
nemohla zajistit činnost asistenta pedagoga a vychovatele ŠD pedagogy
s odbornou kvalifikací.
f) ČŠI doporučuje: * v centrech aktivit diferencovat činnosti a úkoly podle
věkových skupin
* do jedné třídy spojovat žáky dvou až tří ročníků
g) Od poslední inspekční činnosti se v souvislosti s nárůstem počtu žáků
zvýšil počet tříd, došlo k posílení v personální oblasti. Byly odstraněny
nedostatky související se zvýšeným rizikem úrazu žáků, na radiátory byly
pořízeny kryty, podlahová krytina byla zabezpečená proti uklouznutí. Žáci
mají k dispozici nov vybudovanou malou zahrádku, zlepšilo se vybavení
prostředky informačních a komunikačních technologií. Stravování žáků a
zaměstnanců je zajištěno v budově školy, kam se jídlo dováží
Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších
předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy/školského zařízení
celkově hodnocena jako průměrná.
Financování naší školy:
VÝDAJE
1 602 563,- Kč

PŘÍJMY
1 603 248,- Kč

Závěrem přeji naší škole hodně nadšení, nápadů a sil do dalšího školního roku
2015/16.

Mgr. Lucie Straková, ředitelka školy

