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1. Základní údaje o škole 
 
 
1.1  Název:   Základní škola Tymákov 
 sídlo:   Tymákov 100, 332 01 Tymákov 

IČ:   70 98 75 05 
zřizovatel školy: obec Tymákov, Tymákov 40, 332 01 Tymákov 
vedení školy:   Mgr. Zdeňka Sarauerová 
telefonní spojení: 377 963 877 
e-mailové spojení: zs.tymakov@seznam.cz 
webové stránky:  www.zstymakov.cz 

 
 
1.2  Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení:  

Rozhodnutí KU PK č. j. ŠMS 4216/14 ze dne19. 5. 2014 s účinností od 1. 9. 2014 o 
zvýšení kapacity školní jídelny- výdejny – nejvyšší povolený počet stravovaných: 65. 

 
1.3  Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol a školských zařízení): 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova – ředitelství 
(místo poskytovaného vzdělávání 
nebo škol. služeb) 

Tymákov 100,  
332 01 Tymákov      
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60 

 
 
1.4  Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a 

školských    zařízení:   

Popis oboru Kód oboru Kapacita oboru 

Základní škola 79-01-C/01 80 

Název vzdělávacího programu Č. j.  V ročníku 

ŠVP pro ZV Tvořivá škola ZŠ/55/2007 1. –  5. 

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ/77/2005 školní družina 

 
1.5  Součásti školy: 

Název 
součásti 

IZO součásti Kapacita Počet žáků 
2014/15 

Počet tříd, 
oddělení, skupin 

ZŠ 102264732 80  60 3 

ŠD 115500324 60  59 2 

 
1.6 Zařízení školního stravování: 

Název 
součásti 

IZO součásti Celková  
kapacita 
jídelny 

Počet Celkový  
počet 
zaměst. 

Počet 
přepočt. 
zaměstnanců 

dětských 
strávníků 

dospělých  
strávníků 

ŠJ 
- výdejna 

164100113 65 57 0 1 0,4 

 

mailto:zs.tymakov@seznam.cz
http://www.zstymakov.cz/
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1.7 Zajištění dalšího stravování: 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) * - - 

Projekt Mléko do škol ano  

Projekt Ovoce a zelenina do škol ano  
* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

 
1.8 Typ školy: 

neúplná, jen s ročníky 1. stupně, ročníky spojené ve třech třídách takto: 
            I. tř. 1. roč. = 16 ž. 
            II. tř. 2. + 4. roč. (15 + 7) = 22 ž. 
 III. tř.   3. + 5. roč. (13 + 9) = 22 ž. 
 
 
1.9 Spádový školský obvod školy: 

Tymákov, Mokrouše, Lhůta 
 
 
1.10 Speciální třídy:  

 Počet tříd Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0    

Speciální třída 0  Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 0  Jaký předmět: 

 
 
 
1.11 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: 

Vady Počet žáků Ročník 

Mentálně postižené 0  

Sluchově postižené 0  

Zrakově postižené 0  

S vadami řeči 0  

Tělesné postižení 0  

S více vadami 1 3. 

S vývojovou poruchou učení  1 3. 

S vývojovou poruchou chování 0  

celkem 2  

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 317/2008 Sb. 
(zdravotní postižení): jeden žák vyšetřen v PPP s diagnózou SPU – dyslexie, dysgrafie, jeden 
žák vyšetřen v PPP s diagnózou více vad - Aspergerův syndrom, dyslexie, oba vzděláváni 
podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Máme ve škole i 2 žáky zdravotně znevýhodněné – bez integrace. Jejich hodnocení probíhá 
podle metodického pokynu č. j. 13 711/2001-24, podle školského zákona 561/2004 Sb., §16 
a podle Vyhlášky 73/2005 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů. S těmito žáky pracujeme 
podle doporučení PPP (individuální přístup, snížení výukových nároků apod.). 
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1.12 Materiálně technické zajištění školy: 
 
Budova školy je velmi stará – postavena byla v r. 1860, generálně přestavěna a opravena v r. 
1967. Škola je průběžně podle potřeby opravována a udržována v dobrém stavu: 1996 – 
nové lavice a stolky, nově zřízen kabinet s regály; 1997 – přístavba plynové kotelny a 
vytápění plynem; 1999 – zřízena školní družina, zářivkové osvětlení; 2000 - generální oprava 
WC a umýváren, nová kuchyňská linka a elektrický sporák, nové lino na schodišti; 2001 – 
zavedení teplé vody do tříd, obložení šaten dřevem; 2002 – zbourání stodol a vyklizení 
školního dvora; 2004 – výměna velkých oken budovy za plastová, nová dlažba na chodbě 
v přízemí, zřízení šatny pro kuchařku ŠJ, malování prvního patra budovy, nová úprava 
předzahrádky, nová chladnička a mikrovlnná trouba; 2005 – dokončení výměny velkých oken 
budovy, malování přízemí školy, odizolování východní stěny školy; 2006 – dokončení výměny 
zbylých oken budovy, výměna osvětlení na chodbách za zářivky, zavedení teplé vody na WC; 
2007 – výměna zářivek ve 3 třídách za silnější splňující normu, nová střecha budovy školy; 
2008 – likvidace septiku a napojení školy na splaškovou kanalizaci, výměna sanitárních prvků 
na všech WC, oprava podlahy a výměna linolea v I. tř., chodník před školou – zámková 
dlažba; 2009 – nová fasáda, nové vchodové dveře, bezpečnostní zadní vchodové dveře, 
oprava podlahy a výměna linolea ve II. třídě, malování školy, vybavení ŠD novými regály a 
repasovanými PC, vybavení školy z projektu EFS: interaktivní tabulí s příslušenstvím, 6 
novými PC, 3 notebooky, 3 interakt. učebnicemi, videokamerou; 2010 – oprava podlah a 
výměna linolea ve III. třídě a ve sborovně, lavice do šatny a regály na sport. pytle na chodbu, 
myčka do kuchyně; 2011 – oprava odpadů a dlažby na chlapeckých WC, nová prac. deska 
s dřezem do kuchyně, odkládací police do šatny, nové jídelní stoly ŠJ, nový PC ředitelna; 2012 
– nové olejové nátěry chodeb a všech WC, oprava podlahy a výměna linolea v ŠD, nátěry 
plotu, vrat, předzahrádky a zábradlí, 3 ks nových termovárnic do ŠJ, v rámci projektu “EU 
peníze školám“ interaktivní tabule a 3 nové žákovské PC; 2013 – oprava schodišť včetně 
podest v celé budově + nové linoleum, vymalování jídelny, vybavení I. třídy 20 novými 
výškově stavitelnými lavicemi a židlemi, 3 výškově stavitelné židle k PC, žaluzie do oken I. tř., 
2 nové jídelní stoly, 8 korkových nástěnných tabulí, regál do chodby na odkládání obuvi do 
chodby, nová kopírka do sborovny, v rámci projektu „EU peníze školám“ interaktivní tabule 
do poslední třídy; 2014 – venkovní vitrína, oprava podlah v ředitelně a šatně + nové 
linoleum, 2 ks nové učitelské notebooky, nová tiskárna do ředitelny, 6 ks nových korkových 
nástěnných tabulí na chodby a do tříd, 2015 – z místnosti ŠD zřízena třída: umyvadlo + přívod 
studené a teplé vody, nové osvětlení, vymalování třídy, chodby k jídelně, interaktivní tabule 
včetně učitelského notebooku, vybavení třídy 25 výškově stavitelnými žákovskými lavicemi a 
židlemi; nátěr všech dveří (a zárubní) ve škole, 12 ks korkových nástěnných tabulí, 
radiomagnetofon, o hlavních prázdninách zahájena přístavba nového pavilonu školy (ve 
výběrovém řízení vyhrála firma STAFIS-KT z Pačejova)  - přeložka splaškové a dešťové 
kanalizace – napojení nových svodů do stávajících, základy základové deska nové přístavby.  
Vybavení školy je na dobré úrovni a neustále je doplňováno: v každé třídě interaktivní tabule, 
videokamera, fotoaparát, videopřehrávač, DVD přehrávač, radiomagnetofony, věž, v každé 
třídě 3 PC (s připojením k internetu), pro výuku jsou stále dokupovány DVD, CD-ROOMy, 
počítačové výukové programy, didaktické pomůcky, sportovní náčiní, stavebnice, hry do ŠD… 
Technické zázemí pro vyučování je vyhovující: tiskárna, kopírka, multifunkční zařízení pro 
barevný tisk, PC s internetem v ředitelně, osobní notebooky pro vyučující, vybavený kabinet. 
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1.12.1 Opravy, úpravy a údržba školní budovy: 

 Sekání trávy na školní zahradě (pracovník obce) 

 Zavedení teplé a studené vody do 4. tř., napojení na odpad, umyvadlo, obklad – 
(Lindauer, Tymákov) 

 Nové osvětlení do 4. tř. (Čechura, Tymákov) 

 Lakýrnické a malířské práce (Svoboda, Plzeň) 
 

1.12.2 Revize a kontroly: 

 Servis hasicích přístrojů a revize požárních hydrantů (FIREX, Plzeň) 

 Revize komínového průduchu  a spalin. cest (J. Kratochvíl, Šťáhlavy) 

 Prohlídka plynových zařízení (SIOR s.r.o., Rokycany) 

 Servisní prohlídka plynové kotelny (Milfait, Plzeň) 

 Revize elektrických zařízení a kontrola elektrických přístrojů (Holub, Plzeň) 

 Revize plynových zařízení a TNS (Novák, Plzeň) 

 Školení BOZP (I. Petrová, SEASPOL, Plzeň) 
 
1.12.3 Nábytek a zařízení – modernizace: 

 Tonery a cartridge do kopírek a tiskáren (RENPAS Plzeň) 

 Notebook (RENPAS Plzeň) 

 Interaktivní tabule (PPC s.r.o., Plzeň) 

 Nové reproduktory k IT (I. tř.) 

 Laminátor DSB SoGood 230S  

 Žákovské lavice a židle (Křovina, Mníšek pod Brdy) 

 Nástěnné korkové tabule 12 ks (Paroulek, KP papír) 
 
1.12.4 Učební pomůcky – modernizace: 

 CD-ROM dmsoftvare – Evidence a vysvědčení 2015 (školní matrika) 

 CD Mikáč – Kartotéka 2015 + aktualizace (školské předpisy) 

 Výukové CD ROM  - školní multilicence M, ČJ, AJ, prvouka, přírodověda, dopravní 
výchova (Silcom, Nová škola Brno, Stiefel) 

 Mapy (Stiefel) 

 Stolní hry do ŠD 

 Gymnastické míče na TV 

 Stoly na stolní tenis 2 ks (Olympijský víceboj – výhra) 

 Metodické příručky, knihy do učitelské a žákovské knihovny 

 Stavebnice Polydron (Stiefel eurocart) 

 Logico + rámečky (Pluto) 
 
1.13 Školská rada:  
Byla zřízena zřizovací listinou zřizovatele – obce Tymákov dne 26. 9. 2005. Poslední volby se 
konaly 28.1.2015. ŠR je tříčlenná: je v ní zastoupen zástupce rodičů (zvolen předsedou), 
zástupce školy a zástupce obce.  Školská rada se schází nejméně 2x ročně a projednává 
záležitosti školy a schvaluje dokumenty podle školského zákona: projednává návrh rozpočtu, 
inspekční zprávy, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli, schvaluje výroční 
zprávu o činnosti školy, školní řád, projednává změny a dodatky ŠVP apod. 
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2. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.): 

 Přepočtený / fyz. % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 4,993/5 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 4,367/5 87 
 

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
 
2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
 
2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0 
 
2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 1,55/2 (přepočtený/fyz.) 
 
 
2.6 Věkové složení učitelů: 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 0 1 

36 – 50 let 0 2 

51 – 60 let 0 2 

60 – více let 0 0 

Celkem 0 5 

Rodičovská dovolená 0 0 

 
 
 
2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy: 

Název kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

E-learningový kurz AJ úroveň A2 1 

Nadstavbový celoroční kurz AJ I. 9. ročník 1 

AJ od začátku – Jak začít? 1. st. 1 

Práce s hlasem 1 

Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím učení a her 1 

Školení iSET (ČŠI – testování) 2 

Základní norma zdravotní znalostí pro PP (6 x) 1 

Jak sebe i žáky bavit vlastivědou 1 

Kariérní systém pedagogů 1 

Školení InspIS (modul pro práci se ŠVP) 1 

Excel 2013 1 

Novinky IT ve škole 1 
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Zdravotnické školení k Malému zdravotníkovi 1 

Počítačová prezentace MS Power Point (e-learningový kurz) 1 

Celkem 15 

 
 
2.8 Asistenti pedagoga: 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  0       

 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 

 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický):  0  
 
 
 

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol: 
  
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016: 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

21 3 18 1 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu: 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 
4 letá  

Gymnázia 
6 letá 

Gymnázia 
8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

1   1    

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 2 

- přijatých na víceletá gymnázia 1 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2. 

 
3.4 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015: 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 0 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků: 
 
4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.): 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

60 55 5 0 0 0 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42) 
 

4.2 Chování žáků: 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 
1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2.stupeň 0 0 

- z toho 3.stupeň 0 0 

 
 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok): 

Zameškané hodiny celkem 5226 

- z toho neomluvené 0 

 
4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ: 
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1 

Důvody: stěhování 
 
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 2 

Důvody: stěhování 
 
 

  5. Prevence sociálně patologických jevů: 
Základem celého systému preventivního působení jsou programy nespecifické primární 
prevence, jež se úzce vážou k hlavnímu principu strategie prevence rizikového chování, 
kterým je výchova dětí a mládeže ke zdraví, k osvojení pozitivního sociálního chování a snaha 
o zachování integrity osobnosti. Jejím obsahem jsou všechny techniky umožňující rozvoj 
harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních 
aktivit. Do nespecifické prevence patří sebepoznávání, sebeúcta, zvládání sociálních rolí a 
vztahů, komunikace, předcházení a řešení problémů, asertivita, rozvíjení schopností 
a odpovídajících zájmů, včetně pohybu a sportu. 
Specifické primární prevenci sociálně nežádoucích jevů na 1. stupni naší školy byla věnována 
pozornost převážně v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, pracovní 
vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve 
třídě, šikana, kyberšikana, nebezpečí sociálních sítí na  internetu, styk s cizími lidmi, rasismus, 
drogy, terorismus, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým lidem, atd.  
Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování 
pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci 
v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat 
druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas, atd. 
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Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který je každoročně naplánován a  
vyhodnocen. 

 
 
5.1 Akce školy: 
 
Divadelní a hudební představení 

Divadlo, společnost Název hry Účast Místo představení 

Divadlo Alfa Čarovná rybí kostička 1. – 2. r. Plzeň 24.10.2014 

Divadlo Alfa Čert tě vem! 3. – 5. r. Plzeň 30.10.2014 

Divadlo Alfa Pohádky ovčí babičky 1. – 2.r. Plzeň 18.12.2014 

Divadlo Alfa  Tři mušketýři 3. – 5. r. Plzeň  6.1.2015 

Divadlo KUBA v KD Není drak jako drak 1. – 2. r. KD 24.2.2015 

Divadlo v KD Myška Terezka 1. – 2. r. KD 7.5.2015 

Divadlo v KD Pohádka o kohoutkovi a slepičce 1. – 2. r. KD 12.6.2015 

 
Filmové představení  

Kino Název filmu Účast Místo představení 

Cinestar  JUNIORFEST Tři bratři 1. – 5. r. Olympia Plzeň 19.11.2014 

 
Zábavní centrum 

Název Účast Místo 

Lvíček Pěvecký soubor Písnička Olympia Plzeň 29.6.2015 

 
 
Výlety, exkurze 

Název výletu, exkurze Určení výletu, exkurze 

Skládka a dotřiďovací linka plastů Černošín (10.9.2014) 2. – 5. r. 

Techmanie Plzeň – Planetárium + Vesmír (30.9.2014) 3. – 5. r. 

Výstava ČSCH v KD (31.10.2014) 1. – 5. r. 

Exkurze JE Temelín + Holašovice+ČBudějovice (25.3.2015) 5. r. 

Velikonoce na zámku Hradiště Blovice (25.3.2015) 3. – 5. r. 

Velikonoce v Prusinech Ametyst o.s. (26.3.2015) 1. – 2. r. 

Dopravní hřiště Blovice (1.6.2015) 2. – 5.r. 

Školní výlet – ŽINAFA Újezd nade Mží (24.6.2015) 1. – 2. r. 

Školní výlet – Přimda v pověstech (24.6.2015) 3. – 5. r.  

Přírodovědná vycházka na Čilinu (29.6.2015) 1. – 5. r. 

 
 
Ostatní školní události a projekty 

Název školní události a projektu Určení 

Slavnostní zahájení školního roku (1.9.2014) 1. – 5. r., rodiče, 
veřejnost 

Den zvířat – MMP, ZOO, ZSŽ, Policie (10.10.2014) 1. – 5. r. 

Školení žáků v 1. pomoci ČČK  (7.11.2014) 3. – 5. r. 



10 

 

Ovoce a zelenina do škol (13.+14..5.2015) – projekt 1. – 5. r. 

EKOKOM – Tonda obal – třídění (22.5.2015) 1. – 5. r. 

Sběr papíru (29.9.,15.4.) 1. – 5. r. 

Veselé zoubky (duben 2015) – Drogerie DM 1. r. 

Fotografování žáků 11.9.2014 (samostatné) a  29.5.2015 (třída) 
(skupin.) 

1. – 5. r. 

Sportovní den školy (26.6.2015) 1. – 5. r. 

Projekt Zdravé zuby (únor-květen; v rámci hodin PRV a PŘ) 1. – 5. r. 

Projekt Moje kniha 1. třídy (září-červen, ČJ, M) 1. r. 

Projekt Dopravní výchova (září-červen) 1. – 5. r. 

Projekt Jak roste fazole (květen-červen) 1. r. 

Projekt Advent a Vánoce (listopad – prosinec; ČJ, PRV) 2. +  4. r. 

Projekt Můj atlas rostlin a živočichů (říjen-červen; PRV) 2. r. 

Projekt Nebezpečný internet (Etická výchova) 5. r. 

Projekt Kraje ČR, naši sousedé (duben; VL) 5. r. 

Projekt Rodokmen (březen; AJ) 3. r. 

Projekt Roční období, příroda, zvyky, hry (leden; AJ) 4. r. 

Projekt Můj ideální den (březen; AJ) 4. r. 

Projekt Králové a knížata čes. zemí (únor-červen; VL) 4. r. 

Projekt Památky a zajímavosti Londýna (květen; AJ) 5. r. 

Projekt Památky a zajímavosti New Yorku (červen; AJ) 5. r. 

Projekt Velikonoce (duben; ČJ, PRV, VV) 3. + 5. r. 

Ovoce a zelenina – celoškolní (13. a 14.5.15) 1. – 5. r., veřejnost 

Oslavy Dne dětí (SRPŠ) – Pohádkový les (30.5.2015) 1. – 5. r., zájemci 

Zdolání Čiliny a zápis do vrcholové knihy (29.6.2015) 1. – 5. r. 

Slavnostní zakončení školního roku (30.6.2015) 1. – 5. r., rodiče, 
veřejnost 

 
 
5.2 Akce pro jiné školy, rodiče a veřejnost: 
 

Název události Určení 

Zahajovací aktiv spolu se schůzkou SRPŠ  
(8.9.2014) 

Rodiče 

Vystoupení Flétničky na adventním 
koncertu v KD 30.11.2014 

Rodiče, děti, veřejnost 

Vánoční koledování pěveckého souboru 
Písnička u kapliček na Lhůtě , v Mokrouších 
a v Tymákově (3., 9., 16.12.2014) 

Zájemci, děti, veřejnost 

Vánoční besídka žáků 5. roč. (19.12.2014) Pro žáky školy a děti z MŠ 

2. benefiční školní bál (15.11.2014) Rodiče, veřejnost 

Vystoupení školních recitátorů a pěveckého 
souboru Písnička na vítání občánků 
v Tymákově (19.4.2015) 

Vítané děti, rodiče, veřejnost 
 

Zápis žáků do 1. ročníku (20.1.2015) Předškoláci, rodiče 

Informační schůzka pro rodiče předškoláků 
(8.6.2015) 

Rodiče předškoláků 
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Informační a konzultační dny, aktivy ve 
škole (19.11., 29.4.) 

Rodiče 

Vystoupení pěveckého souboru Písnička a 
Flétničky na školní akademii (23.6.2015) 

Rodiče, veřejnost 

Školní akademie – žáci školy  (23.6.2014) Rodiče, veřejnost 

 
 
 
5.3 Školní soutěže: 
 

Soutěž Pořadatel Název soutěže Počet žáků Umístění 

školní ZŠ Tymákov Recitační 
březen 2015 

59 navrženi do 
okrskového kola 

školní ZŠ Tymákov Čtenářská– květen 15 44 (2.-5.) odměny vítězům 

školní ZŠ Tymákov Autorská – květen 15 29 (3.-5.) odměny vítězům 

školní  ŠD Tymákov 
pro všechny žáky 
školy 

Sportovec školy (různé 
discipliny: běhy, kotoul, 
švihadlo, driblování, 
skákání do schodů, 
vybíjená, pingpong. 
nadhozy, hod kriket. 
míčkem, kroužení 
kruhem) 

59 odměny vítězům 

školní KALIBRO  Testování 5.r. – ČJ, M 
26.2.2015 

9  

školní  Jednota českých 
matematiků a 
fyziků 

Matematický Klokan 
2015, kategorie 
Cvrček a Klokánek 
20.3.2015 

Cvrček 
(2.-3.)=27 
Klokánek 
(4.-5.)=16 

 

školní MŠMT Pythagoriáda 5 
26.3.2015 

9  

 
 
 
 
6. Nadstandardní aktivity školy: 
 
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou – školní zájmové kroužky: 

Název kroužku Časový rozsah Počet žáků Vyučující 

Pěvecký 1 h týdně 35 H. Timková 

Flétničky 1 h týdně 14 H. Timková 

Výtvarný 1.+2. 1 h týdně 20 Z. Sarauerová 

Výtvarný 3.-5. 1 h týdně 19 A. Mašková 

Fotbal 2 h týdně 14 P. Minařík-otec žáka 

Anglická konverzace s rodilým 
mluvčím 

2 h týdně 16 Larry Lewis-externí učitel  
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6.2 Mimoškolní aktivity 
--- 
 
6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
--- 
 
6.4 Partnerství se školami v zahraničí 
--- 
 
6.5 Zapojení do projektů 

6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015 
--- 
 
6.5.2 Ostatní 
 

 
6.6 Výchovné poradenství 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 
Vzhledem k tomu, že škola má pouze 1. stupeň, funkce výchovného poradce ve škole 
není zřízena. Výchovné poradenství ve škole se spíše zaměřuje na koordinaci postupů 
učitelů – při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním 
postižením, při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, při 
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s rodiči a při řešení výchovných 
problémů. 
 
6.6.2 Spolupráce s PPP 
Dobrá je spolupráce s PPP Plzeň – město i Plzeň – jih: vyšetření dětí a následné 
konzultace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě 
individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, konzultace při odkladech 
školní docházky.  
 
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

 Intenzívní spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Vzájemná spolupráce školy a SRPŠ na různých akcích pro děti. 

 Brigádnická činnost a pomoc rodičů, pokud škola potřebuje. 

 Škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy, informační dny formou 
individuálních konzultací a Den otevřených dveří, rodiče mají možnost kdykoliv přijít 
do školy a konzultovat problém nebo vznést námět k práci. 

 Škola zve rodiče na různé akce, které pořádá (školní akademie, vánoční koledování), 
rodiče ochotně pomáhají s jejich organizací. 

 Spolupráce s policií ČR – prevence. 

 Pedagogické pracovnice školy jsou zastupitelkami ve svých obcích (ředitelka je 
zastupitelkou v obci zřizovatele školy), takže spolupráce se starosty týkající se 
provozu a potřeb školy je velmi intenzívní a na výborné úrovni. Zřizovatel – obec 
Tymákov má velký zájem o školu: bezplatně pronajímá škole sál KD pro potřeby TV a 
ŠD, pravidelně finančně přispívá na provoz školy, každoročně financuje opravy a 
úpravy budovy, starostka obce se zúčastňuje akcí školy. V loňském roce s ohledem na 
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demografický vývoj a přibývající počet dětí obec rozhodla o přístavbě školy – pavilonu 
– na zahradě školy, nechala zpracovat projekt, vybrala ve výběrovém řízení stavební 
firmu a o prázdninách se začalo stavět. 

 Škola dobře spolupracuje s TJ Sokol Tymákov, smluvně má zajištěno bezplatné 
využívání hřiště TJ pro své potřeby. Na oplátku škola pomáhá Sokolu při 
házenkářských turnajích (ubytování rozhodčích). 

 Škola intenzivně spolupracuje s MŠ Tymákov: společně se účastníme např. 
divadelních představení, tradičně zveme děti z MŠ na vánoční besídku, společně 
pořádáme např. vánoční koledování a vzájemně se zveme na některé vhodné akce. 
Děti z MŠ proto nemají problém s přechodem do 1. ročníku ZŠ, protože školu i 
pracovnice školy dobře znají. 

 Veřejnost je zvána na akce školy na webových stránkách školy, pozvánkami, plakáty a  
hlášením obecního rozhlasu. 

 Škola spolupracuje s jinými málotřídními školami v okolí (např. se ZŠ a MŠ Chválenice 
– jedná se zejména o metodickou spolupráci) a se spádovou školou ve Starém 
Plzenci.  

 
 
6.7 Účast v soutěžích 

Soutěž Pořadatel Název soutěže Počet 
žáků 

Umístění 

okrsková ZŠ Starý Plzenec Básnička pod rotundou – 
recitační soutěž (26.3.) 

9 I. kat. 3. místo 
II. kat. 1. místo       
III. kat. 1. místo 

okrsková AŠSK Plzeň - 
město 

Turnaj ve vybíjené-smíšené 
22. ZŠ V Plzni (27.4.) 

13 6. místo  

obvodní ZŠ Starý Plzenec Sportovní den pro okolní 
školy (vybíjená, atletika) 
15.5. 

15 Vybíjená: 2. místo 
Atletika: běh 60 m 
1x2. místo, 
2x3.místo,skok daleký 
1x2.místo, 1x3.místo 

obvodní ZŠ Šťáhlavy Atletická olympiáda (5.6.) 22 celkově 3. místo 

okresní Český atletický 
svaz  

Štafetový pohár Plzeň 
(22.4.) 

16 7. místo 

okresní ČČK Malý zdravotník Plzeň 
(23.4.) 

5 7. místo 

krajská KÚ Hejtmanův pohár - 
celoroční 

59  

celostátní Sazka Olympijský 
víceboj 

Trénink s olympionikem 
(26.5.15) 

59  
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7. Údaje o zapojení školy do: 
a) rozvojových programů: 
b) mezinárodních programů:  
Škola je aktivně dlouhodobě zapojena do mezinárodní humanitární akce Hnutí Stonožka–Na 
vlastních nohou: žáci školy malují vánoční blahopřání, která  se  prodávají v  Norsku  a 
výtěžek jde na konto Stonožky  +  celý rok  připravují  výrobky  pro „stonožkový“ stánek,  ve  
kterém se tyto výrobky při školní akademii prodávají  a výtěžek se posílá na konto Stonožky. 
Z konta Stonožky je financována pomoc nemocným a postiženým dětem a dětem v oblastech 
zasažených válkou nebo přírodními katastrofami (sanitky, inkubátory, přístroje do nemocnic, 
vybavení škol, školní pomůcky).  
 
 
 

8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných z   
cizích zdrojů: 
 
1. Náš projekt „Moderní vyučování“ (číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK – IP 

oblasti podpory 1.4; registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3557), jehož realizace začala 
1.6.2012,  byl 30. 11. 2014 poslední pátou monitorovací zprávou ukončen. Poslední MZ 
byla schválena v lednu 2015. Na konci roku 2015 bude projekt finančně vypořádán. Celý 
projekt jsme si realizovali zcela sami, monitorovací zprávy sestavovala ředitelka školy. 
Celková výše podpory činila 492 727,00 Kč. 
Bylo dokončeno všech 5 šablon:  
V rámci šablony č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků byl po dva roky vyučován 
anglický jazyk jako povinný předmět již od 1. ročníku (1 hodinu týdně v 1. roč., 1 hodinu 
týdně ve 2. roč.). 
Současně obě vyučující AJ v rámci zlepšení svých jazykových kompetencí absolvovaly po 
dva roky na sebe navazující Roční jazykové kurzy AJ (šablona č. II/4). 
Jedna vyučující AJ s jazykovou úrovní B2 absolvovala o hlavních prázdninách Jazykový 
kurz pro učitele AJ ve Velké Británii (šablona č. II/5). 
V rámci šablony č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT bylo 3 vyučujícími 
vytvořeno 120 digitálních výukových materiálů (DUM) a ověřeno ve výuce. Škola byla 
vybavena 3 žákovskými PC a 2 interaktivními tabulemi. 
V rámci šablony č. III/3 Vzdělávání ped. pracovníků pro oblast digitálních technologií 
absolvovaly všechny 3 vyučující celkem 6 kurzů v této oblasti. 
 

2. Plzeňský kraj vyhlásil dotační program na základě usnesení Rady PK č. 3543/15 ze dne 
8.6.2015 „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v PK v r. 
2015“ (vychází z dotačního programu MŠMT ze dne 25.5.2015, č.j.: MSMT-40749/2015 
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách). Do tohoto programu 
jsme se 18.7.2015 přihlásili s žádostí o podporu 18 580 Kč (z toho 3 630 Kč úhrada 
vstupného žáků do science centra a 14 950 vybavení školy stavebnicemi Polydron). 

 
 
 
 
 



15 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve škol. roce 2014/15: 
 
a) termín inspekční činnosti: - 
b) závěry inspekční činnosti: - 
V letošním školním roce neproběhla ve škole kontrola ČŠI. 
  
 

10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
---- 

 
11. Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 
---- 
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2014 
 
1. Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014         
(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 5/5 2/1,383 

   

 
 
 
 
2. Základní údaje o hospodaření školy 

  příspěvek zřizovatele na investice  0,00 

příspěvek zřizovatele na provoz  430 000,00 

+čerpání rezervního fondu 0,00 

+úroky 0,08 

státní rozpočet - příspěvek na přímé vzdělávání  2 921 637,00 

vlastní tržby a výnosy  0,- 

finanční prostředky z dotací a grantů  0,- 

Příjmy celkem 3 351 637,08 

Náklady celkem  3 326 956,08 

z toho: náklady na vzdělávání 2 921 637,00 

            náklady na provoz 405 319,05 

Hospodářský výsledek 24 681,03 

  
        
 
Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 26. 8. 2015. 
 
Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 9. 2015. 
 
 
 
 

Mgr. Zdeňka Sarauerová 
                                                                                                             řed. školy                 


