
16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30 
příspěvková organizace  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
  

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

  

  

Mateřská škola – odloučené pracoviště  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Schválena Školskou radou dne: 19.10.2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

               

 



1  Charakteristika mateřské školy  
  

1.1.  

  Název (podle zřizovací listiny):  16.základní škola a mateřská škola Plzeň,   

                                           Americká třída 30, příspěvková organizace  

    

Sídlo:     
  

  301 38 Plzeň, Americká třída 30  

IČ:      
  

  68784597  

Zřizovatel školy:    Plzeň, statutární město  
        Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně   
        prostřednictvím Magistrátu města Plzně a v souladu   
      
  

  s organizačním řádem MMP  

Vedení školy:    Mgr. Eva Peisarová, ředitelka školy  
        Mgr. Vlastimil Šiška, zástupce ředitelky školy  
                                           Mgr. Vladimír Beneš, zástupce ředitele školy  

  Vedoucí učitelka:    Michaela Rendlová  

  

  Telefonní spojení:   378 028 421, 377 327 940; 378 028 423 (ředitelství)   

                                           377 331 145 (MŠ Malesice)  

                                           377 822 503 (MŠ Radčice)  

  

  Faxové spojení:    377 327 940 (ředitelství)  

  

  E-mailové spojení:             skola@zs16.plzen-edu.cz (ředitelství)  

                                          skolka.malesice@zs16.plzen-edu.cz (MŠ Malesice)                                                      
                                          skolka.radcice@zs16.plzen-edu.cz (MŠ Radčice)  

  

  

  Webové stránky školy:  www.duhovaskola.cz  

  

  

  1.2. Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení        

 (č.j. 24795/2006-21 ze dne 07.11.2006 s účinností od 07.11.2006)  

  

1.3. Součásti školy  

název součásti  
  

IZO 
součásti  

  
kapacita  

  
počet tříd  počet dětí  

průměrná  
docházka ve šk. 

roce (v %)  

19/20  20/21  19/20  20/21  19/20  20/21  19/20  20/21  

Mateřská škola  107543362  75  75  3  3  75  72  67  70 

ŠJ + ŠV*)  102664196  75 75 x  3 72           71  67 70 

*) ŠJ = školní jídelna; ŠV = školní výdejna  

  

 



1.4. Odloučená pracoviště (adresa dle rozhodnutí o zařazení do sítě škol)  

  Adresa  počet tříd  počet dětí  
ředitelství školy  16.ZŠ a MŠ Plzeň, Americká tř. 30, přísp. org.  -  -  
odlouč.pracoviště  Ke Kostelu 3, Plzeň – Malesice (od 04.10.2010)  1  24  
odlouč.pracoviště  Stromková 29, Plzeň - Radčice  2  48 

  

1.5. Věkové složení dětí ve školním roce 2020/21  

do 3 let  3 leté  4 leté  5 leté  starší  

19/20  20/21  19/20  20/21  19/20  20/21  19/20  20/21  19/20  20/21  

0  0  10  11  20 14  21  18  22 29  
  

1.6. Školy v přírodě  

počet dětí  počet dnů na jedno dítě  

0  0  

  

1.7. Péče o integrované děti  

 

počet dětí  druh postižení  

 
1 

Středně těžké tělesné postižení na 
podkladě závažného zdravotního 

znevýhodnění dlouhodobého charakteru 
  

1.8. Speciální a specializované třídy, individuální integrace   

  počet tříd  počet žáků  poznámka  

speciální třída  0  0    

specializovaná třída  0  0    

přípravná třída  0  0    

indiv. integrace  xxx  1    

z toho vady řeči  xxx  0    

mentálně postižení  xxx  0    

zrakově postižení  xxx  0    

sluchově postižení  xxx  0    

s více vadami  xxx  0    

  

1.9. Popis školy (včetně uvedení provozní doby) 

 Ve školním roce 2020/2021 byly otevřeny tři třídy:   

➢ červená třída pro děti 3-4leté : 09/20: 24 dětí, 10/20: 23 dětí, 11 – 12/20: 

     22 dětí,01/21: 25 dětí, 02 – 06/21: 24 dětí  

➢ žlutá třída pro děti 4-6 leté: 24 dětí   

➢ zelená třída věkově smíšená: 09 –10/ 20: 22 dětí, 11 – 12/20: 23 dětí,   

01 – 06/21: 24 dětí  

  

Provozní doba: 06.30 – 16.30 hodin.  

Budova i vybavení obou MŠ je moderní a pro děti vyhovující.  

  



1.10. Školní program  

ŠVP „Duhová školka“ od 01.09.2009; od září 2012 je ŠVP rozšířen o konkretizované 

výstupy.   

Od 01.09. 2016 byl ŠVP aktualizován – program byl rozšířen o:  

1. Podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami  

2. Postup při poskytování podpůrných opatření prvního stupně  

3. Vzdělávání mimořádně nadaných dětí  

  

1.11. Demografický vývoj (obec, mikroregion)  

Nová výstavba rodinných a bytových domů v Radčicích a Dolním Vlkýši.  

  

  

2  Personální zabezpečení činnosti školy   
  

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)  

  Přepočtený / fyz.  %  

Celkový počet pedagogických pracovníků  6,000/6  100  

Z toho odborně kvalifikovaných  6/6  100  
          

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: 

      1 - mateřská dovolená od 03/20  

    

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 7 (vedoucí ŠJ je počítána u ZŠ)  

  

2.6  Věkové složení učitelů    

Věk   Učitelé  

  Muži   Ženy  

do 35 let  0   0  

36 – 50 let  0   1  

51 – 60 let  0   5  

60 – více let  0   0  

Celkem  0   6  

Rodičovská dovolená  0   1  

  

 

 

 



2.7  Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy  

Název kurzu  Počet zúčastněných 
pracovníků  

Rytmické hrátky 1  

Práce se dřevem v MŠ  1  

Systém podpory nadání v MŠ 1 
Digitální a čtenářská pregramotnost v praxi MŠ 1 
Zábavná distanční výuka v MŠ pomocí on-line aplikací 2 
Pilotní provoz on-line školy v MŠ 6 
On-line škola 2 
Celkem 14 

 

 2.8 Asistenti pedagoga  

   počet celkem (přepočtený/fyzický: 1/1          

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

   pro žáky se zdravotním znevýhodnění 

(přepočtený/fyzický:1/1  

  
 

3   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce    
2020/2021  

termín inspekční činnosti: ve školním roce neproběhla žádná inspekce         

závěry inspekční činnosti: -     

                                                

  3.1. Výsledky jiných kontrol: 0  
  

3.2. Spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi, sponzory  

  Spolupráce s ÚMO Plzeň 7 a 9 je na dobré úrovni.   

  Celoroční spolupráce s PPP v Plzni (individuální vyšetření dětí).   

  

 

4   Školní a mimoškolní aktivity (soutěže, přehlídky – výsledky, spolupráce s rodiči 

další aktivity školy)  

MŠ Radčice obdržela poděkování od ZOO a botanické zahrady za sběr hliníku v roce 

2021. (viz Příloha) 

ZÁŘÍ 

03.09.   informativní schůzka pro rodiče MŠM+MŠR 

09.09.   „Zahrada skřítků“- divadlo v MŠM  

07.–11.09.   všichni jsme tu kamarádi – adaptační seznamovací týden MŠR 

23.09.   návštěva Muzea panenek MŠM 

16.–27.09.  co se děje v zahradě a na poli MŠR 

ŘÍJEN 

od 01.10.  logopedická prevence (žlutá třída) D. Knoppová MŠR 

01.10.     divadlo v MŠ O papírovém drakovi MŠR 

01.10.   zahájení kroužku „Malá školička“ (pro předškoláky)Rendlová MŠR 



05.–09.10.  týden s pohádkou Bouda, budka (žlutá třída) – nacvičujeme divadelní      

                       představení MŠR 

19.10.    Rytmická show MŠR 

19.- 23.10.   zamykání studánek – dopolední výlety do lesa ke studánkám 

23.10.   Rytmická show MŠM 

celý říjen            poznávání okolí - MŠR 

LISTOPAD 

02.– 06.11.  podzimní týden s dráčkem Mráčkem MŠR 

05.11.   vánoční focení dětí MŠR+MŠM 

24.11.            výroba a slavnostní předání Vánočních ozdob na Vlkýšský a 

Malesický strom starostovi ÚMO 9 - MŠM 

PROSINEC 

30.11.– 04.12.  čertí školka MŠR 

04.12.   Čertovský rej - Mikuláš v MŠM 

05.12.   Mikulášská besídka s nadílkou společně s rodiči MŠR 

03.12.   divadlo v MŠ Medvědí Vánoce MŠR 

17.12.   Vánoční nadílka MŠM 

18.12.    Vánoční nadílka MŠR 

LEDEN 

04.– 08.01.  Zimní olympiáda MŠR 

ÚNOR 

11.02.   Dětský karneval MŠM   

DUBEN 

26.–30.04.   odemykání studánek – vycházky ke studánkám – vítání jara MŠR 

KVĚTEN 

17.5.    společné focení dětí MŠR, MŠM 

28.5.   sportovní den v MŠ Pohyb 1P - MŠM 

ČERVEN 

01.06.   oslava MDD v MŠM 

02.06.   slavnostní pasování předškoláků MŠR 

03.06. slavnostní pasování předškoláků s opékáním vuřtů ve spolupráci 

s ÚMP 9 a rodiči MŠM 

04.06.   olympiáda mateřských škol MŠR 

14.–18.06.   naše vodstvo – výlety k řece, rybníkům, potoku MŠR 

15.06.   divadlo „Jak se vodník chtěl ženit“ MŠR 

 

5   Materiálně technické zajištění školy  

Budova MŠ Radčice  

➢ pořízení škrabky do ŠJ MŠ R 

➢ oprava kotelny 

➢ průběžně jsou doplňovány výtvarné, pracovní a didaktické pomůcky  

➢ dokoupení hraček  

➢ pořízení diagnostické pomůcky Klokanův kufr do obou tříd 

➢ vybavení PC ve třídách 

➢ ochranný nátěr dřevěných zahradních prvků  



➢ pořízení nábytku do tříd pro děti i pedagogy 

➢ ochranný nátěr dřevěných zahradních prvků  

➢ zahradní stoly a lavičky 

➢ oprava videotelefonu 

➢ výměna písku v pískovišti  

➢ seč a výhrab trávy  

Budova MŠ Malesice  

➢ průběžné doplňování výtvarných, pracovních a didaktických pomůcek  

➢ pořízení diagnostické pomůcky Klokanův Kufr  

➢ nákup nového herního prvku (prolézací tunel) 

➢ dokoupení hraček  

➢ pořízení nábytku do třídy 

➢ sedacích soupravy z akátového dřeva a betonové lavičky na školní zahradu  

➢ výmalba 

➢ výměna písku v pískovišti  

➢ seč a výhrab trávy 

 

 

6    Školská rada   

  Datum zřízení:  15.12.2005   

Počet členů:     9  

Poslední volby:   10.09.2020 (doplňující volby) 

 

  

7    Školní jídelna  
Celková kapacita 

jídelny  
Počet dětských 

strávníků  
Počet dospělých 

strávníků *  
Celkový počet 
zaměstnanců  

Přepočtený počet 
zaměstnanců  

ŠJ 60 + ŠV 30*)  ŠJ 47 + ŠV 24**)  ŠJ 6 + ŠV 3  3***)   2,500  
* uvádějte bez cizích strávníků  
*) ŠJ = školní jídelna MŠ Radčice; ŠV = školní výdejna MŠ Malesice  
**) průměr/10 měsíců  
***) vedoucí ŠJ je uváděna u 

ZŠ   

Doplňková činnost není prováděna.  

  

  7.1   Zajištění dalšího stravování                 

  ano  ne  

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta)*    x  
* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Zpracovala: Michaela Rendlová, v.r. vedoucí učitelka MŠ  

Datum:  31.8.2021                                                                        

 

    Razítko organizace 

Podpis ředitele školy                


