
PODKLADY 

pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji 

v systému KEVIS 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

údaje za školní rok 2018/2019 

 

Název školy dle zařazení v rejstříku škol: 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, 

                                                                        příspěvková organizace 

 

Provozní doba (šk. rok 2019/20): 6:30 – 17:30 hodin 

 

Řešení stížností 
důvodných částečně důvodných nedůvodných 

0 0 0 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím (NEJEDNÁ SE O PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ) 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

počet navštívených vzdělávacích akcí celkem 21 

počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání 

zúčastnili* 

23 

*Pozn.: Pokud se pedagog zúčastnil více akcí, započítá se vícekrát. 

 

Věkový průměr a vzdělání učitelů MŠ 

věkový průměr učitelů MŠ 46 

počet učitelů MŠ - absolventů VŠ 3 

Pozn.: bez asistentů pedagoga 

 

Spolupráce mateřské školy s rodiči, organizacemi 

počet akcí s rodiči 12 

- vypsat max. 5 akcí besedy s odborníky 

beseda s ředitelkou 28. ZŠ Plzeň 

vánoční posezení a rozjímání 

setkání se zástupci 14. ZŠ, 22. ZŠ,  

ZŠ Plzeň-Újezd 

projekt ŠJ – Maminko, tatínku, zveme vás 

na svačinku! 

projekt mezinárodní spolupráce – Nature 

through the children´s eyes 

počet akcí pro širokou veřejnost 4 

- vypsat max. 5 akcí 

Otevření školní zahrady pro veřejnost 

Maceškový květ rozzáří nám svět 

Den Země – pracovní dílny 

přímé pozorování hnízdění sýkorek 

Rozloučení s předškoláky – pasování 

 



 

Správní řízení na MŠ (na šk. rok 2019/20) 

počet vydaných 

rozhodnutí kladných rozhodnutí záporných usnesení 

36 0 22 

 

Stav na MŠ (k 1. 9. 2019) 

aktuální 

kapacita 

MŠ k 1. 

9. 2019 

počet 

tříd MŠ  

k 1. 9. 

2019 

počet dětí v mateřské škole na školní rok 2019/2020 

celkem 

z toho 

počet 

odkladů PŠD 

počet dětí mladších 

3 let celkem v MŠ 

počet dětí mladších 3 let 

v samostatných třídách 

104 4 94 6 13 13 

 

 

 

Bezbariérová škola 

bezbariérová škola ano - ne 

 

Nadstandartní nabídka mateřské školy 

vypsat max. 5 nadstandartních nabídek MŠ 
infrasauna, angličtina hrou, plavání, 

keramika, tělocvična, interaktivní tabule 
 

Údaje o projektech, dotacích 

počet podaných projektů, žádostí o dotaci 2 

počet úspěšných projektů, žádostí o dotaci 2 

celková získaná finanční částka do rozpočtu školy v Kč 478 390,- Kč 

účast MŠ v šablonách ano - ne 

 

Údaje o mezinárodní spolupráci 

kontaktní země (vypsat) Francie, Bulharsko, 

Španělsko, Slovensko 

počet kontaktů ve školním roce průběžně celý rok v rámci 

realizace projektu 

celková získaná finanční částka do rozpočtu školy v Kč 0 

 

 

 

 

 


