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A/ Výroční zpráva o činnosti  mateřské školy za období od 1.9.2015 – 31.8.2018 

 

 

1. Charakteristika školy 

Název, adresa školy: 70. Mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace 

Název součástí školy: školní jídelna 

Provozovatel školy: statutární město Plzeň                                                                                 

Statutární zástupce: Eva Zennerová 

Provoz školy: od 6.00 – 16.30 hodin 

Počet tříd: 5                                                                                                                                

Počty dětí ve třídách: celkem 127 dětí 

Počet pedagogických a provozních zaměstnanců: v období od 1.9.2015 – 31.8.2017 počet 10 

pedagogických a 7 provozních zaměstnanců, v období od 1.9.2017 – 31.8.2018 počet navýšen 

o 1 provozního zaměstnance (chůva). 

 

2. Demografický vývoj, změny zaznamenané ve sledovaném období 

Počty dětí dle jednotlivých tříd: ve 4 třídách 28 dětí, v 1 třídě 15 dětí (2-3 leté).                                       

Děti s nepravidelnou docházkou:0.                                                                                

Děti s odkladem školní docházky: školní rok 2015/16 – 5 dětí 

                                                                  Školní rok 2016/17 – 3 děti 

                                                                  Školní rok 2017/18 – 7 dětí. 

Počty integrovaných dětí: 0 

Péče speciálních pedagogů: 0 

Změny v počtu zapsaných dětí: za období od 1.9.2015 – 31.8.2018 bylo ve škole vždy  

zapsáno  127 dětí.                                                                                                                   

přestupy, dodatečné přihlášky 

Výsledky zápisu, přijímacího řízení do MŠ: 

Ve školním roce 2015/16 přijato 32 dětí. 

Ve školním roce 2016/17 přijato 50 dětí. 

Ve školním roce 2017/18 přijato 40 dětí                                                                                

Výsledky v zařazování dětí do ZŠ a do kterých: většina dětí byla zapsána do nejbližších škol – 

30.ZŠ a 15.ZŠ. 

 

3. Výchovně vzdělávací proces 

Od 1.9.2015 – 31.8.2018 ve škole probíhalo vzdělávání a výchova podle Školního 

vzdělávacího programu s názvem „Školka mezi čtyřmi řekami“. V tomto období byla škola i 

nadále zapojena do programu Škol podporujících zdraví a od něho se i odvíjela koncepce 

školy a plnění cílů školy. 

- výchovně vzdělávací práce probíhala dle plánu a dalších neočekávaných situací, 

vhodných k využití vzdělávání dětí. Podmínky pro vzdělávací a výchovnou práci byly 

v souladu s legislativou a v některých oblastech nadstandartní (velikost tříd a přilehlých 

heren). Úspěchy jsme zaznamenali v připravenosti dětí na ZŠ, ve výtvarných a sportovních 

soutěžích, v adaptaci dětí na mateřskou školu (třídy věkově smíšené, třída dvouletých se 

sníženým počtem dětí). Problémy jsou již řadu let s velkým počtem dětí ve třídách a tím 

pádem problémovým individuálním zaměřením na děti.  

- údaje a hodnocení nadstandardních aktivit školy. Ve čtyřech třídách probíhalo po celé 

období seznamování dětí s anglickým jazykem prostřednictvím třídních učitelek a 

jazykové školy Wattsenglish, která všechny učitelky proškolila a metodicky pomohla. 

Všechny děti měly též na výběr zapojit se do seznamování se zobcovou flétnou a 

plavání. Akce pro rodiče a děti byly nejoblíbenějším a nejzdařilejším způsobem 

spolupráce s rodinou dětí. Při těchto akcích jsme využívaly neformálních rozhovorů 

s rodiči a tím je nenásilně vtáhli do dění ve škole a pomoci při vzdělávací a výchovné 

práci s dětmi. Rodiče se aktivně zapojovali nejen do organizace těchto akcí, ale i do 



tvorby a realizace ŠVP a TVP. Ve škole jsme zveřejňovali každý školní rok Plán  

kulturních akcí, ve kterém nechyběly různé výlety, exkurze, divadla, výstavy atp.  

- výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy – u zaměstnanců nebylo 

zaznamenáno porušení právních předpisů. Oceňuji vynikající přístup zaměstnanců k dětem. 

- spolupráce s rodiči byla i v tomto období nadstandartní. Dařilo se nám rozvíjet 

spolupráci především prostřednictvím denního kontaktu s rodiči a pořádáním zajímavých akcí 

ve třídách a na zahradě školy, na jejichž organizaci se často rodiče též podíleli. 

Spolupráce s odborníky: 

- škola spolupracuje již řadu let s PPP, dětskou lékařkou a studenty lékařské fakulty.  

Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi: 

- 15.ZŠ a 33.ZŠ  

- SOUE 

- Městská policie 

- FN Plzeň 

- Fond SIDUS 

- Česká obec sokolská 

 

4. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 

MO Plzeň 3: 

- 1.10.2015 – nebyly zjištěny závady 

- 17.3.2016 – nebyly zjištěny závady 

- 15. a 28.3.2017 – nebyly zjištěny závady . 

ČŠI: 

- naposledy  kontrola 6. – 9.5.2013 – bez závad 

- průběžně šetření formou dotazníků.    

OSSZ: 

- 17.7.2017 – nebyly zjištěny nedostatky 

KHS: 

- 16.5.2016 – odběr stěrů (v 1 případě výskyt, zakoupeno nové prkénko, ostatní bez 

závad) 

VZP: 

- 9.5.2017 bez závad 

KÚ Plzeňského kraje 

- 30.6.2017 – nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů  

Každý rok byla též v řádném termínu provedena inventarizace za přítomnosti zástupce MO 

Plzeň 3 – bez závad.                                                     

 

5. Údaje o pracovnících MŠ 

V období od 1.9.2015 – 31.8.2017 pracovalo ve škole 10 pedagogických a 7 provozních 

pracovnic. Z toho jedna učitelka nesplňovala kvalifikaci a doplňovala si ji nástavbou na SPgŠ. 

Ostatní splňovaly požadované vzdělání maturitou na SPgŠ, jedna učitelka má VŠ a jedna DiS. 

Ve školním roce 2017/18 pracovalo ve škole 11 pedagogických a 8 provozních pracovnic. 

Počet zaměstnanců byl v tomto roce navýšen o učitelku na zkrácený úvazek do třídy 

s ředitelkou a o chůvu k 2 letým dětem. Z celkového počtu pedagogických pracovnic jedna 

učitelka nesplňovala vzdělání a doplňuje si jej studiem SPgŠ. Ostatní splňovaly vzdělání 

maturitou na SPgŠ a jedna DiS. Jedna učitelka zahájila v tomto školním roce studium na VŠ. 

Všechny pedagogické pracovnice se dále vzdělávaly účastí na seminářích a samostudiem. 

Personální změny byly v hodnoceném období minimální u pedagogů ( odchod na MD) a u 

provozních zaměstnanců pouze ve školní jídelně (MD, odchod z finančních důvodů) 

Absence pracovníků, nemocnost, dlouhodobé zástupy probíhaly běžného průměru a 

nenarušily provoz školy. 

Externí pracovníci školy jsou mzdová účetní, ekonomka a referent BOZP. 

Přehled aktivit všech pracovníků školy: 



 – každá učitelka měla v tomto období 2 a více aktivit - kroužky, organizace akcí pro děti, pro 

rodiče, pro rodiče a děti, pro obec, sportovní a kulturní akce, zajištění exkurzí, podíl na 

vybavení školy, metodická činnost, reprezentace školy, ostatní aktivity, jako účast na 

grantech, soutěžích, apod. 

- kladně hodnotím zapojení provozních zaměstnanců při organizaci akcí pro děti a 

rodiče, při projektových dnech, jako doprovod při akcích pro děti mimo školu apod. 

 

6. Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí 

V tomto tříletém období pokračovala celková rekonstrukce školy. Nejdříve začala oprava 

střechy. V loňském roce byla provedena výměna oken, fasáda se zateplením a instalace 

rekuperace v pavilonu tříd Berušek a Motýlků. Letos se uskutečnila celková rekonstrukce 

školní jídelny, umýváren a WC dětí ve třídách Sluníček, Stonožek a Berušek. 

Firmy, které tyto opravy a rekonstrukce prováděly, byly vybrány ve výběrovém řízení na MO 

Plzeň 3.  

Ředitelka školy zajistila v tomto tříletém období výběrovým řízením malování prostor školy 

dle plánu, opravy sportovních a hracích prvků ve škole a na zahradě, vybavení školní jídelny. 

Každý školní rok byly zakoupeny v prosinci hračky a metodické pomůcky pro děti.  

V průběhu těchto let byl dle potřeb doplněn nebo obměněn nábytek ve třídách dětí (velmi se 

nám např. osvědčily velká dětská zrcadla – děti se v nich rády pozorují nebo zkoušejí různé 

grimasy).  

Ve školním roce 2017/18 byla přizpůsobena třída Včeliček pro 2 leté děti. Zakoupen byl 

vhodný nábytek a hračky, uzpůsobena byla i umývárna a WC. V tomto roce jsme též 

nainstalovaly vývěsku na plot zahrady, která slouží k lepší informovanosti rodičů i veřejnosti. 

Ve spolupráci se SIT Plzeň jsme zdarma vytvořily nové webové stránky školy, které lépe 

prezentují školu a umožňují rodičům i veřejnosti zjistit si potřebné informace. 

V dalším období bude potřeba zaměřit se na zahradu školy. Plot je již zchátralý a některé 

prvky na zahradě potřebují renovaci. Plánujeme též nákup nových prvků dle finančních 

možností školy. 

V hodnoceném období se podařilo získat též každý rok několik dotací: 

- 20 000,- projekt Hravé sportování 

- 20 000,- projekt Kniha je můj kamarád 

- 20 000,- celoroční pořádání akcí pro děti a jejich rodiče 

- 19 000,- celoroční projekt „Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás pobaví“ 

- 14 000,- projekt „Veselé muzicírování“ 

- 25 000,- celoroční projekt „Otevřená školka pro děti a veřejnost“ 

- 16 000,- celoroční projekt „Cvičení pro posílení rovnováhy a stability dětí“. 

- 448 008,- Od 1.9.2017 se realizuje dvouletý projekt „Šablony pro 70.MŠ Plzeň“ z OP 

VVV. 

 

7. Závěry pro práci v příštím školním roce 

V oblasti vzdělávání a výchovy dětí: 

- Vytvořit nový školní vzdělávací program.  

- Pokračovat v projektu se SOUE ve Skvrňanech – polytechnické vzdělávání. 

-    Dokončit projekt „Šablony pro 70.MŠ Plzeň“ do konce školního roku 2018/19. 

- Pokračovat v zapojení do projektů Rodiče vítáni, Edulab, Solme s rozumem a Zdravá 

školní jídelna. 

- Udržet stávající vynikající spolupráci s rodiči zapsaných dětí a nadále ji rozvíjet. 

V oblasti personálního zabezpečení: 

- Stabilizace pracovního kolektivu. 

- Umožnit a motivovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání. 

- Zajištění plné kvalifikovanosti zaměstnanců školy. 

V oblasti materiálního zabezpečení: 

- Dle finančních možností školy obměna vybavení tříd a zahrady moderním nábytkem a 

prvky pro sportovní vyžití dětí. 



- Získávat další finanční prostředky prostřednictvím dotace od různých subjektů. 

 

 

 

 

B/ Výroční zpráva o hospodaření školy  

 

Investiční 

dotace 

 2015 2016 2017 

Dotace   59 890,- 0,- 0,- 

Nákup  77 633,- 148 080,- 0,- 

Neinvestiční 

náklady/ 

výnosy 

    

výnosy  2015 2016 2017 

 dotace 6 175 145,- 6 470 697,- 7 301 278,20 

 školné 410 175,- 331 850,- 352 780,- 

 stravné 660 174,- 661 283,- 679 578,- 

 Ostatní příjmy 89 192,- 19 747,- 40 653,09 

 celkem 7 334 686,- 7 483 577,- 8 374 289,29 

náklady     

 platy 3 833 097,- 4 016 021,- 4 468 309,- 

 OON 1 000,- 1 000,- 1 000,- 

 Zák.odvody soc. 

a zdr.poj. 

1 378 241,- 1 474 121,- 1 640 524,- 

 pomůcky 14 763,- 16 891,- 32 405,- 

 Provozní 

náklady 

2 069 601,20 1 950 010,60 2 186 477,01 

 celkem 7 296 702,20 7 458 043,60 8 328 715,01 

Výsledek 

hospodaření 

 37 983,80 25 533,40 45 574,28 

 

 

 

 

C/ informace o výsledcích kontrol hospodaření 

- Viz. bod 4 

 

 

 


