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1. Charakteristika školy 

1.1 Název 

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 

Příspěvková organizace 

IČO: 70839352 

IZO: 600023036 

Kontakt: skola@skolymach.cz, 377 931 648 

Ředitelka školy: Mgr. Karla Adámková od 1. 8. 2020 

 

1.2 Název zřizovatele 

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

 

1.3 Poslední zařazení do sítě škol 

Rozhodnutí ze dne 8. 10. 2001 s účinností od 1. 9. 2001 

 

1.4 Pracoviště školy 

Plzeň, Rabštejnská 29 

Pracoviště, adresa Součást školy Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství 
Plzeň, Macháčkova 45 

Mateřská škola 2 20 

Základní škola 4 30 

Základní škola speciální 6 49 

Školní družina (žáci naší 
školy) 

3 24 

Praktická škola dvouletá 2 20 

Praktická škola jednoletá 1 6 

Zahradnická výroba 0 0 

Odloučené pracoviště 
Plzeň, Rabštejnská 29 

Praktická škola dvouletá 1 5 

Celkem 1 5 

 Celkem žáků 19 130 
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1.5 Vzdělávací programy 

Název vzdělávacího programu Číslo jednací 

Základní škola: 

DOKÁŽU TO – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 35/2018 

DOKÁŽEME TO SPOLEČNĚ - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
zpracovaný podle RVP – ZŠ speciální Díl I 

36/2018 

POMOZ MI TO DOKÁZAT - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
zpracovaný podle RVP – ZŠ speciální Díl II 

1168/21 

Školní družina: 

HRAJEME SI SPOLU - školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 39/18 

Mateřská škola: 

HRAJEME SI S OBRÁZKY - školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 37/18 

Střední škola: 

Praktická škola dvouletá 40/18 

Praktická škola jednoletá 1135/21 

Zahradnická výroba 41/18 

 

1.6 Součásti školy, počty žáků ve školách 

Název součásti IZO 
součásti 

Kapacita k datu Počet žáků k datu Počet 
přepočtených 
pedagogických 
pracovníků 

30. 8. 2022 1. 9. 2022 30. 8. 2022 1. 9. 2022 

ZŠ – základní 
škola 

110032004 50 50 30 30 8,796 

ZŠS – základní 
škola speciální 

110032004 54 54 48 49 12,5277 

Přípravný 
stupeň základní 
školy speciální 

110100743 18 18 0 0 0 

Odborná škola 108032019 22 22 0 0 0 

Praktická škola 
dvouletá 

108032019 40 40 23 25 5,6189 

Praktická škola 
jednoletá 

108032019 12 12 6 6 2 

Školní družina 164101870 24 24 24 24 2,8569 

Školní výdejna 181024314 62 62   0,25 

Mateřská škola 181035405 20 20 20 20 5 

Název součásti 
IZO 
součásti Kapacita 

Počet 
uživatelů 

Z toho 
cizích 

Počet 
přepočtených 
pracovníků 

SPC 110032021 - 1497  8,6 
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1.7 spádový obvod (demografický vývoj) 

Okres Počet žáků, dětí (MŠ, přípravný stupeň) 

Plzeň – město 84 

Plzeň – sever 24 

Plzeň – jih 12 

Rokycany 3 

Tachov 3 

Klatovy 1 

Praha 1 

Rakovník 1 

SK – Velká Kotíš 1 

 

130 dětí a žáků  

 

1.8 Počet tříd a žáků 

Součást školy Počet tříd, 
oddělení 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na 1 třídu 

ZŠ – základní škola 4 32 8 

ZŠS – základní škola speciální 6 47 7,8 

Přípravný stupeň základní školy 
speciální 

0 0 0 

OŠ - Praktická škola dvouletá 3 25 8,3 

OŠ - Praktická škola jednoletá 1 6 6 

Zahradnická výroba 0 0 0 

Mateřská škola 2 20 10 

Školní družina 3 24 8 

 

1.9 Materiálně technické vybavení školy 

Školní rok 2021/22 byl zahájen na pracovišti v Plzni, Macháčkově ulici a na Rabštejnské ulici. Celý 

školní rok byl opět poznamenán pandemií nemoci Covid-19. Bohužel ani nám se nevyhnula vlna 

nákazy, ale situaci se tentokrát podařilo zvládnout bez plošného uzavření školy.   

V současné době se zdá, že se situace uklidňuje, a to zejména díky vysoké proočkovanosti 

pedagogického sboru. 

Škola je naplněna a díky dané kapacitě nebude možné patrně vždy otevřít všechny ročníky základní 

školy, což se během tohoto školního roku zcela jasně projevilo.  

Tělocvičnou objekt nedisponuje, takže využíváme možnosti placeného pronájmu tělocvičny v Plzni na 

Vejprnické ulici. Tuto tělocvičnu pravidelně využívají všechny ročníky ZŠ. Dále pravidelně probíhala 

zdravotní tělesná výchova v budově školy v poměru jeden učitel s jedním žákem. Vedením hodin 

zdravotní tělesné výchovy je ve třídách základní školy a základní školy speciální pověřena odborná 

terapeutka, která pracuje jako učitelka a její práce se velmi osvědčuje. Žáci i rodiče dětí dávají velmi 
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pozitivní zpětnou vazbu ohledně zařazení předmětu zdravotní tělesné výchovy. Paní učitelka 

vypracovala metodický materiál rehabilitační činnosti se žáky, který doplnila o videonahrávky 

s metodickým postupem cvičení.  

Učitelský sbor pečuje o školní zahradu i atrium. Tyto prostory doznaly díky spolupráci všech 

pedagogických pracovníků velkých změn. Úpravy zahrady se rozhodla sponzorovat firma, s kterou se 

nám podařilo navázat spolupráci. Z darů této firmy byla zakoupena nádrž na dešťovou vodu, 

štěpkovač, drobné zahradní nářadí a byly financovány nákupy rostlin.  Děti i žáci naší školy tyto 

prostory opět během školního roku opravdu hojně využívali jak pro své školní aktivity, tak i aktivity ve 

školní družině.  

Ve spolupráci s další sponzorskou firmou byla na zahradě vybudována sestava dětského hřiště, která 

přinesla další možnosti vyžití zejména pro děti z mateřské školy a pro žáky prvního stupně ZŠ. 

Spolupráce s firmou stále trvá a ve vybavování zahrady herními prvky chceme pokračovat. V nejbližší 

době by měla být instalovaná další sestava dětského hřiště v podobě parní lokomotivy. 

Z  prostředků neinvestiční dotace „Nástroje pro oživení a odolnost – prevence digitální propasti“ bylo 

zakoupeno pro výuku informatiky na ZŠ a MŠ 9 notebooků.  

Téměř ve všech třídách jsou instalovány interaktivní tabule. Některé z nich však ji bohužel dosluhují a 

pořízení nových by představovalo neúměrnou finanční zátěž. 

Do finančního rozpočtu školy negativním způsobem zasáhla opakovaná závada odpadního potrubí u 

WC. Tuto poruchu způsobili hlodavci, kteří se přemnožili v kanalizaci i přes opakovanou deratizaci.  

Zásadním způsobem nás ovlivnila také závada na hlavním přívodu teplé vody. V důsledku této 

události byl zaznamenán masivní únik teplé vody v zahradě školy. Následně došlo k závadě teplovodu 

i uvnitř budovy.  

Ve spolupráci s městem Plzeň se podařilo zrekonstruovat dvě relaxační místnosti a v době letních 

prázdnin se uskutečnila rekonstrukce dvou podlah na SŠ, byla zakoupena a instalována nová 

kuchyňská linka pro praktickou výuku Praktické školy dvouleté. 

Ve škole je z důvodu bezpečnosti žáků i zaměstnanců a v souladu se směrnicí GDPR  zprovozněn 

kamerový systém.  

Informace o škole lze najít na webových stránkách (www.skolymach.cz). 
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2. Pracovníci školy 

2.1 Přehled o zaměstnancích školy 

Pracovníci Fyzické osoby Přepočtených 
pracovníků Celkem Z toho 

ženy S kvalifikací 
spec. ped. 

pro daný typ 
školy 

Učitelé 20 19 16 16 19,487 

Vychovatelé (V) 7 (fyzicky 
započteni i v AP, 

protože mají 
úvazek jako V i 

jako AP) 

7 3 3 2,8569 

Asistenti pedagoga 
(AP) 

21 19 19 19 16,6944 

SPC 8 8 8 8 7,667 

Mateřská škola 3 3 3 3 3 

Ostatní 6 (2 kuchařky 
fyzicky 

započteny i 
v AP, dělený 

úvazek) 

5 - - 4,25 

 

2.2 Personální změny ve školním roce 2021/2022 

Počet učitelů, kteří začali studovat 3 

- z toho absolventů PF, VŠ 2 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 0 

Počet pracovníků v důchodovém věku 4 

 

2.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Celkem 

Součást školy 

MŠ ZŠ OŠ SPC 

Počet navštívených akcí 89 2 56 38 6 

Počet účastníků 164 2 98 55 10 
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a ZŠ speciální pro školní rok 2021/2022 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet 
tříd navrženo skutečnost 

15 5 5 8 1 

 

3.2 Nově přijatí žáci do 1. ročníku odborné školy pro školní rok 2021/2022 

Celkový počet žáků - z toho odborné učiliště - z toho praktická škola 

17 0 17 
(11 žáků PrŠ dvouletá, 
6 žáků PrŠ jednoletá) 

 

3.3 Absolventi školy a jejich další uplatnění 

Součást školy Počet 
absolventů 

Přijati na SŠ Přijati do PrŠ Přijati do 
OU/U 

Nepodali 
přihlášku 

Odborné učiliště 0 0 0 0 0 

Praktická škola 17 0 6 1 16 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

4.1 Prospěch žáků (ZŠ, OŠ) 

Součást školy Prospěl/a s 
vyznamenáním 

Prospěl/a Neprospěl/a Opravné 
zkoušky 

Hodnocen/a 
slovně 

ZŠ – základní 
škola 

13 19 0 0 28 

ZŠS – základní 
škola speciální 

0 47 0 0 48 

Přípravný 
stupeň základní 
školy speciální 

- - - - - 

OŠ – 
zahradnická 
výroba 

- - - - - 

OŠ - Praktická 
škola dvouletá 

15 10 0 0 0 

OŠ - Praktická 
škola jednoletá 

3 3 0 0 0 

 

4.2 Chování žáků (ZŠ, OŠ) 

Snížený stupeň z chování Počet žáků % 

- z toho 2. stupeň 0 0 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 

4.3 Docházka žáků (ZŠ, OŠ) 

 Zameškané hodiny - z toho neomluvené 

celkem % celkem % 

Základní škola 21444 2,5 0 0 

Odborná škola 2031 1,23 0 0 

 

4.4 Kurzy k doplnění vzdělání ve školním roce 2021/2022 

Počet kurzů k doplnění základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální 0 

Počet absolventů ve školním roce 2021/2022 0 

Časový rozsah (počet hodin/týden) 0 

 

4.5 Děti a žáci s individuálním vzdělávacím plánem 

Součást školy Počet dětí s IVP 

Mateřská škola 5 

Základní škola 13 
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OŠ – zahradnická výroba - 

OŠ – Praktická škola dvouletá 8 

OŠ – Praktická škola jednoletá 0 

Celkem 26 
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5. Další aktivity 

5.1 Zájmová a mimoškolní činnost dětí MŠ a žáků ZŠ 

Celý podzim, zima i část jarních měsíců bylo bohužel opět poznamenáno pandemií nemoci Covid-19. I 

přes tuto nepříznivou situaci se podařila uskutečnit řada akcí. 

V září se proběhlo pravidelné setkání s kynologickým klubem Křimice s ukázkou výcviku asistenčních 

psů a od této organizace škola obdržela i drobné sponzorské dárky na hodiny tělesné výchovy. 

V říjnu se uskutečnil projekt Odlišní, ale spolu na téma Německo. 

Během listopadu se žáci i učitelé zhostili výroby vánočních přáníček a dárků pro sponzory. Od 13. 

prosince probíhal ve škole projekt Vánoce, Vánoce přicházejí. 15. prosince naši školu navštívili 

sponzoři. Žáci si pro ně připravili vánoční vystoupení. 

V prvním týdnu v prosinci do školy zavítal Mikuláš, někteří žáci vyšších ročníků byli součástí 

mikulášské skupiny.  

Protiepidemická nařízení znemožnila účast na pravidelném tříkrálovém zpívání v kostele na Jiráskově 

náměstí v Plzni, které proběhlo pouze formou předání dárečků a novoročních přání od žáků místním 

farníkům. Velkou odměnou pro žáky byla stavebnice Lego jako poděkování za dárečky a především 

trvající zájem o společné aktivity. 

Začátkem roku 2022 se epidemická situace začala uklidňovat. 

S velkým úspěchem proběhl projektový týden Velikonoční dílna a Bezpečný svět, do kterého se 

zapojili všichni žáci ZŠ. Pro žáky ZŠ a SŠ byly uskutečněny v rámci primární prevence besedy s 

městskou policií, přednášky od Národní iniciativy pro život, projekt VZP Vzpoura úrazům, besedy s 

MUDr. Luhanovou, žáci vyšších ročníků se zúčastnili přehlídky IZS v Rokycanech. 

V červnu do školy zavítalo divadlo Kolem.  

Vrcholným zakončením školního roku byla Letní slavnost na školní zahradě. Tato akce se velmi 

vydařila, rodiče, přátelé školy i sponzoři byli ředitelkou školy vřele uvítáni i pohoštěni. Pro žáky byly 

připraveny soutěžní stanoviště a další zábavné aktivity.  

Dále se uskutečnily školní výlety a to Hurvínkova cesta v prostředí Boleveckých rybníku a Farmapark 

U Toma v Ledcích, návštěva ZOO. 

Díky plnění plánu EVVO se žáci i pedagogičtí pracovníci aktivně podíleli na zvelebování prostředí 

školy, školní zahrady (Projekt 72 hodin, Ukliďme Česko…). Třídili odpad, seznamovali se s činností 

ekologických organizací.  

Žáci a vyučující ZŠ se zapojili do projektu MŠMT – Národní plán doučování. Do Tohoto projektu se 

v rámci ZŠ zapojily 3 skupiny (celkem 9 žáků). 
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5.2 Zájmová a nadstandardní činnost žáků OŠ 

Během celého roku se žáci pravidelně účastnili sběru alobalu a elektroodpadu a plnili úkoly v rámci 

Recyklohraní. Bohužel firma, která zajišťovala svoz nashromážděného elektroodpadu, další spolupráci 

nepotvrdila s odůvodněním, že tento svoz již není finančně zajímavý. Nadále budeme tedy společně 

se žáky vybírat drobné vysloužilé elektrospotřebiče a po dohodě se sběrným dvorem bude tento 

odpad vyvážet pan školník. 

Děti a žáci školy se rovněž se podíleli na realizaci a výzdobě knihovničky a společných prostor školy. 

Od ledna 2022 se žáci účastnily následujících akcí: 

 Soutěž praktických škol ve vaření v Merklíně 

 2x besedy s příslušníky Městské policie: Legální drogy, Rizika na internetu 

 2x beseda: Rizika kouření, Nové formy kouření 

 2x přednášky Národní iniciativy pro život: Dobrodružství dospívání, Moje cesta na svět 

 Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny: Vzpoura úrazům (prevence úrazů) 

 Výstava o činnosti městské policie na radnici 

 Martinské trhy – zhlédnutí divadelního vystoupení na náměstí 

 Exkurze v Odborné škole výroby a služeb pro zájemce o další studium 

 Návštěva farmy Jitřenka v Koterově –  hipoterapie 

 Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem:  Den zdraví (práce žáků na 5 stanovištích) 

 2 školní výlety: Plasy (ZOO), Konstantinovy Lázně 

 Exkurze do obvodní knihovny Plzeň – Skvrňany 

Zapojení do projektu Tranzitní program (učitelky ZŠ a OŠ, asistent pedagoga, 6 žáků): exkurze, 

profesní orientace, spolupráce s rodinami, řízená praxe ve firmách. 

Škola byla zapojena do projektu MŠMT – Národní plán doučování. Do Tohoto projektu se v rámci SŠ 

zapojily 2 skupiny (celkem 6 žáků). 

 

5.3 Mimoškolní činnost pedagogických a nepedagogických pracovníků školy 

Letošní školní rok bohužel stále nepřál aktivitám, při kterých by se setkávali a vzájemně poznávali 

pracovníci všech úseků školy. Nemohly být uspořádány pravidelné workshopy, které se v minulých 

letech osvědčily, a kolegové je vnímali velmi pozitivně.  

Bohužel byl zrušen pravidelný charitativní bazar v Luženičkách, ze kterého škola získávala 

pravidelným sponzorským darem finanční příspěvek a na jehož uskutečnění se podílela i skupina 

pedagogů školy.  

V květnu se tým pracovníků školy zapojil do akce Do práce na kole. 
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5.4 Činnost školní družiny 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školní družinu 24 dětí ze ZŠ a ZŠS. Při přijímacím řízení mají 

vždy přednost žáci prvního a druhého ročníku, poté je kapacita doplněna o žáky ze zbývajících 

ročníků, a to podle věku (od nejmladšího po nejstaršího). Kapacita školní družiny je 24 dětí 

rozdělených do tří oddělení. 

V tomto školním roce družina fungovala ve všech třech budovách naší školy. Ranní družina v budově 

M43 a M45, odpolední v budově M43, M45 i M47. Ve dvou prvně jmenovaných je i školní výdejna 

obědů, kam se chodí stravovat žáci naší školy. Obědy jsou dováženy ze základní školy v Mohylově ulici 

v Plzni – Doubravce. 

S dětmi pracovalo celkem 17 pedagogických pracovníků. Z toho 7 vychovatelů a 10 asistentů 

pedagoga. 

Náplní vzdělávacího programu byla i letos např. výtvarná činnost, práce s IT tabulí, upevňování 

školních i samoobslužných činností, volná zájmová činnost, pohybové aktivity, relaxace, vzájemná 

spolupráce, orientace v časové ose a aktivity s ní spojené – svátky, prázdniny, dny v týdnu. 

Od příštího školního roku dojde ke změně v provozní době školní družiny. Ráno bude fungovat již od 

7.00, odpoledne se provoz družiny prodlouží do 16.00. Počet dětí i oddělení zůstává příští školní rok 

stejný. 

5.5 Spolupráce s rodiči 

V loňském roce byly uspořádány volby do školské rady, která bude v následujícím období pracovat 

v nezměněném složení. V září bude nezbytné uspořádat doplňující volby, protože syn členky školské 

rady již splnil povinnou školní docházku a ze školy odchází. 

Od loňského roku rodiče pravidelně přispívají na konto Spolku rodičů a přátel školy a na tento účet 

tímto dobrovolným příspěvkem od zákonných zástupců dětí a žáků přibyla v tomto roce poměrně 

významná částka.  

V červnu se podařilo uskutečnit Letní slavnost na zahradě školy a této akce ze zúčastnil vysoký počet 

rodičů. 
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6. Výchovné poradenství a metodik prevence nežádoucích jevů 

Program výchovného poradenství a prevence nežádoucích jevů pokračoval na obdobných principech 

jako v minulých letech. Všechny školní programy podporují zdravý životní styl, ekologické aktivity, 

rozvoj pohybových schopností, kulturních prožitků, spoluvytváření přátelských vztahů, sounáležitost 

se školou, odpovědnost žáků za své postoje. 

Klima školy je přátelské. Pedagogové a asistenti pedagoga řeší výchovné problémy žáků ve vzájemné 

jednotě a snaží se předcházet nevhodnému chování vhodnou motivací a aktivní činností se žáky. 

Pokud je chování žáka v rozporu se školním řádem, vše je řešeno s výchovným poradcem, školním 

metodikem prevence a vedením školy. 

Mezi základní dlouhodobé cíle patří utváření motivujícího a zdravého prostředí, které bude vést žáky 

ke zdravému životnímu stylu a osvojení pozitivního sociálního chování. Jsou využívány aktuální 

informace z časopisu Prevence, které jsou primárně určeny na informační nástěnku. Většina 

vhodných materiálů je také zařazována do výchovně vzdělávacího procesu žáků. 

Mezi oblíbené aktivity opět patřily besedy s Městskou policií Plzeň na téma Legální a ilegální látky, 

Rizikové chování spojené s IT technologiemi pro žáky základní školy a praktické školy. Se žáky 1. 

stupně základní školy proběhly besedy na téma Setkání s cizím člověkem a Bezpečně v dopravě. 

Velmi kladně byly žáky hodnoceny přednášky se zástupci Národní iniciativy pro život na téma Moje 

cesta na svět a Dobrodružství dospívání. Žáci získali nové poznatky a lépe se orientují v dané 

problematice. 

Ke zdařilým akcím patřil projekt 72 hodin, program hippoterapie na farmě Jitřenka v Koterově, 

projekt VZP Vzpoura úrazům a zapojení žáků do projektu Desatero pro primární prevenci, Spolku 

Presafe z Brna. Projekt je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a formou 

krátkých videí seznamuje žáky se sociálně patologickými jevy a nabízí i možná řešení jednotlivých 

situací. 

Velmi motivační je pro žáky naší školy i společenská hra Cesta labyrintem města, která zajímavým 

způsobem nutí žáka řešit rizikové chování jedince a ukazuje na další problémy, kterým je nutné se 

věnovat se v rámci primární prevence. Velkým přínosem je také diskuse žáků nad jednotlivými 

tématy, která je donutí nad problémy se zamýšlet a zároveň dochází k posilování sociálních a 

komunikačních dovedností žáků. 

Jako každoročně proběhly přednášky, tentokrát na téma Kouření a Nové formy kouření pro žáky 

základní školy a praktické školy. Přednáška seznámila žáky s formami kouření a jejich dopadem na 

lidský organismus. Cílem bylo ukázat na nesmyslnost kouření, uvědomit si faktory, které mají vliv na 

kouření dětí a preferovat zdravý životní styl bez kouření. 

K velmi úspěšné akci patřil Den zdraví se SZÚ. Žáci se naučili, jak se chovat v různých situacích, jak 

předejít mnohým úrazům a pokud je někdo zraněn, jak správně a rychle v takové situaci reagovat. 
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K tradičním akcím patřil slavnostní oběd v hotelu Slovan pro žáky Praktické školy. V příjemném a 

kultivovaném prostředí hotelu si žáci upevňují základy slušného chování a stolování. Formou 

osobního objednávání jídel a nápojů, degustací pokrmů až po konečnou fázi placení se žáci 

zdokonalují v samostatném rozhodování a sebejistotě v běžných životních situacích. 

V rámci prevence byli žáci a pedagogický sbor informováni o užívání nikotinových sáčků. Rodičům byl 

poslán mail se základními poznatky a informačním letákem. Je nutné, upozorňovat na škodlivost 

užívání nikotinových sáčků a ve vzájemné shodě se školou a rodinou působit preventivně na žáky. 
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7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

V uvedeném čase na škole ČŠI nebyla. 
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8. Výkon státní správy 

8.1 Rozhodnutí ředitele školy 

 Počet žádostí Počet odvolání 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání 12 0 

Zařazení do přípravného stupně ZŠ 0 0 

Přijetí k základnímu vzdělávání 14 0 

Povolení odkladu povinné školní docházky (PŠD) 5 0 

Povolení dodatečného odkladu PŠD 0 0 

Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu 6 0 

Povolení pokračování v základním vzdělávání 0 0 

Zařazení do školní družiny 24 0 

Přijetí ke vzdělávání ve střední škole 22 0 

Povolení opakování ročníku 0 0 

8.2 Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

     - z toho oprávněných 0 

     - z toho částečně oprávněných 0 

     - z toho neoprávněných 0 

     - z toho postoupených jinému orgánu 0 

8.3 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla poskytnuta žádná informace podle zákona č. 106/1999 Sb., neboť 

o ni nikdo nezažádal. 

Výroční zpráva o poskytování informací dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, za rok 2021: 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 0 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 0 
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9. Evaluace školního roku 2021/2022 

Tento školní rok byl druhým funkčním obdobím nové ředitelky školy, její statutární zástupkyně a 

celého týmu vedení školy. Tým vedení navázal na práci předchozího vedení a pokračoval v nastavené 

úrovni péče, vzdělání a výchovy dětí a žáků školy. 

V tomto školním roce se podařilo pandemii zvládnout bez plošného uzavření školy a výuka tak 

s výjimkou 5 denní karantény 4. třídy ZŠ probíhala bez omezení. 

Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastnili vzdělávacích webinářů, v souladu s plánem dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Byly zahájeny a dokončovány práce na revizi ŠVP MŠ v souvislosti s ICT výukou. 

Byly zahájeny práce na revizi ŠVP pro ZŠ a ZŠS I. Díl.  

Vedení školy se zaměřilo na kontrolu a správné nastavení procesů ve škole, stanovení odpovědnosti a 

kompetencí. Podařilo se dokončit procesy (správní řízení, řízení rizik a další). Všichni pedagogičtí 

pracovníci velmi svědomitě a aktivně přistoupili k novým povinnostem, které vznikly v souvislosti 

s pandemií a karanténními opatřeními. Povinné testování žáků a zaměstnanců proběhlo bez 

závažnějších komplikací a také ze strany zákonných zástupců dětí a žáků (až na drobné výjimky) 

nebyly zaznamenány žádné zásadní připomínky. 

Pedagogičtí pracovníci pokračují v úpravě zahrady, tento prostor je velmi pěkně upraven, jednotlivé 

ročníky ZŠ a SŠ si rozdělily vyvýšené záhony i části školního pozemku, o které v rámci výuky pečují. 

Bohužel se v letošním roce nepodařilo uskutečnit již tradiční bazar v Luženičkách, ze kterého škola 

v minulosti získávala významný finanční příspěvek. Charitativní organizace tuto aktivitu ukončila. 

Tým v SPC se podařilo v letošním roce posílit o dalšího speciálního pedagoga. Pro příští období v 

souvislosti s nárůstem klientů by bylo třeba zaměřit se na získání dalšího plně odborně 

kvalifikovaného pracovníka. 

V letošním roce nebylo možné uskutečnit pravidelné workshopy, které v minulém období umožnily 

společné setkávání a vzájemné poznávání pedagogů ze všech částí školy.   

Pořízení osobního automobilu pro potřeby výjezdů SPC bylo velmi kladně reflektováno a tímto 

nákupem se podařilo zefektivnit náklady na tyto služební cesty.  

Evaluace zaměstnanců i vedení školy byla letos velmi podrobná a zaměřená na jednotlivé kroky při 

koordinaci týmu vedení celé školy.  

Ve středním managementu se podařilo se nastavit funkční vztahy, spolupráci i procesy. 

Bezproblémová komunikace a nadstandardní spolupráce je zaznamenávána ve všech součástí školy.  
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10. Speciálně pedagogické centrum 

10.1 Charakteristika SPC 

Název a adresa školy, při které je SPC zřízeno: 

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45  

Sídlo SPC: 

Plzeň, Macháčkova 904/43 

Působnost, spádová oblast: 

Plzeňský kraj, v případě potřeby a přání zákonných zástupců Kraj Karlovarský a Středočeský 

10.2 Popis a hodnocení činnosti SPC 

Naše Speciálně pedagogické centrum poskytuje podporu a pomoc dětem, žákům a klientům, kteří 

mají nějaké zdravotní znevýhodnění či u nich byl diagnostikován dětský autismus, Aspergerův 

syndrom či nějaké jiné znevýhodnění související s poruchami autistického spektra. Snažíme se 

pomáhat dětem, ale i jejich rodičům či zákonným zástupcům. V posledních letech můžeme pozorovat 

nárůst počtu klientů. Od září 2021 k 30. 6. 2022 bylo zaevidováno 248 klientů. Jsou to děti, žáci a 

studenti, kteří nově od školního roku 2022/2023 nastupují do mateřských, základních i středních škol, 

ale i děti, které jsou školsky nezařazené. V letošním roce se nám objevilo i několik nových klientů, 

kteří k nám přišli z válečných oblastí na Ukrajině. Všem těmto dětem byla poskytnuta kvalitní péče a 

byly vhodně zařazeny dle svého postižení do českých škol. S překladem lékařských a psychologických 

zpráv nám pomáhalo pobočka NPI Plzeň. Někteří ukrajinští klienti přišli i se svým tlumočníkem. 

I v letošním školním roce jsme stejně jako loni čelili zhoršené epidemické situaci. Bylo nutné rušit 

výjezdy, měnili se termíny vyšetření. Někdy jsme byli se školami v kontaktu pouze pomocí e-mailů či 

telefonů. I přesto můžeme říci, že jsme celý školní rok, který byl sice opět trochu jiný, zvládli výborně 

a nový školní rok 2022/2023 je připraven. 

Stejně jako v minulých letech jsme se i nadále vzdělávali. Účastnili jsme se školení v Dys-centru v 

Praze a NPI Praha. Tyto semináře byly zaměřené na práci s dětmi s ADHD, s vývojovou dysfázií a 

relaxační techniky. Naše psycholožky absolvovaly školení k diagnostickému testu Woodcock – 

Johnson. Pracovnice SPC v červnu úspěšně zakončila výcvik Rodinné a párové terapie. Dvě pracovnice 

se zúčastnily v květnu workshopu VOKS, který proběhl na Církevní mateřské škole v Plzni. V SPC 

máme novou posilu a z tohoto důvodu se kolegyně přihlásila na seminář Screeningové testy pro děti 

s PAS – CAST, CARS, který se konal v NPI v Praze. Rozsáhlého projektu Pedagogické fakulty v 

Olomouci – Kariérové poradenství se opětovně zúčastnily 3 pracovnice. 
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10.3 Prostorové podmínky a materiální vybavení SPC 

Naše SPC je součástí OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45, všichni společně sídlíme v jedné budově. Z 

tohoto důvodu můžeme rychle zareagovat na vzniklé problémy a předcházet jim, jsme stále k 

dispozici vedení školy i jednotlivým učitelům, se kterými řešíme naše žáky. Komunikace s vedením 

školy je velmi rychlá, účinná. Pokud to situace vyžaduje, okamžitě zareagujeme, domlouváme se na 

společných účinných postupech při práci s klientem, dítětem či žákem. SPC může zapůjčovat 

pomůcky, učebnice i materiály škole, ale může to být a bývá i obráceně, kdy si speciální pedagožky 

půjčují pomůcky, učebnice a materiály přímo ve třídách. 

Naše pracoviště stále zvelebujeme, záleží nám na tom, aby se u nás všichni cítili dobře, aby zde byl 

prostor nejen pro práci psychologů, speciálních pedagogů, ale také místnosti, kde mohou rodiče 

čekat s dětmi na vyšetření. Pracoviště je vybaveno základní technikou, v květnu všechny naše 

pracovnice obdržely nové kvalitní a rychlejší notebooky. 

I v letošním školním roce jsme měly možnost vybrat si nové pomůcky pro práci s našimi dětmi. 

Myslím si, že letos jsme vybraly velmi pěkné hračky a pomůcky, které se budou našim dětem líbit. 

Seminární místnost nebyla příliš v letošním školním roce využívána z důvodů zhoršených 

epidemických podmínek, ale doufáme, že v dalších letech bude již situace příznivější a my všichni se 

budeme opět moci pravidelně setkávat u nás v SPC! 

10.4 Personální podmínky SPC 

V letošním školním roce pracovalo SPC v tomto složení – 2 psycholožky a 7 speciálních pedagožek. 

Jedna psycholožka pracuje na plný úvazek, další na částečný úvazek (úvazek 0, 8). Počet speciálních 

pedagožek byl od 1. 9. 2021 navýšen, náš kolektiv posílila nová kolegyně Mgr. Kolektiv doplňuje ještě 

administrativní pracovnice. Všechny kolegyně společně výborně spolupracují, k dětem přistupují 

profesionálně. I v našem kolektivu probíhají pravidelné evaluační pohovory, které jsou velmi 

konkrétní, věcné a inspirující. Spolupráce se všemi segmenty školy je na velmi dobré úrovni. 
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11. Výhled do školního roku 2022/2023 

Do dalšího období bych chtěla navázat a pokračovat ve vysoké úrovni péče o naše žáky, nadále 

udržovat a rozvíjet atmosféru a vnímání školy založené na přátelském až rodinném duchu. 

Následující školní rok bude druhým školním rokem, ve kterém byla naše škola obohacena o 

Praktickou školu jednoletou. Žáci i jejich zákonní zástupci tuto možnost velmi kladně reflektují. 

Od 9/2021 se vyučuje také dle ŠVP vypracovaného na podkladě RVP ZŠS II. díl. Není tedy nutné 

plošně vypracovávat IVP pro žáky, kteří jsou podle tohoto programu vzděláváni. 

Byly dokončeny práce na revizi ŠVP školy dle RVP ZŠ a RVP ZŠS tak, aby přechod na tento vzdělávací 

program byl ve školním v roce 2022/2023 naprosto bezproblémový.  

Zaměříme se na další vzdělávání a zvyšování odbornosti pedagogů naší školy. 

Od 9/2022 bude MŠ posílena o kvalifikovanou učitelku, provoz MŠ bude i nadále prodloužen na dobu 

od 7:00 do 16:00 hodin. 

Od 9/2022 bude prodloužen také provoz školní družiny od 7.00 hod do 16.00 hod. 

I nadále chceme pokračovat ve zvelebování školní zahrady a vnitřních prostor školy tak, abychom 

vytvořili přátelské a příjemné prostředí pro pedagogy, ale zejména pro naše děti, žáky i jejich zákonné 

zástupce. 

 

V Plzni dne 

Školská rada schválila dne 30. 8 2022 

Pedagogická rada schválila dne 31. 8. 2022 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy 
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