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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1 Název, sídlo školy, adresa pro dálkový přístup 

Název:   Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. 

Sídlo školy:   Husovo náměstí 1126/9, 301 00 Plzeň 

IČO:    018 11 193 

Red IZO:   691 005 648 

www:    www.skoladobromysl.cz 

e-mail kontakt:  skola@skoladobromysl.cz 

datová schránka:  7nhzfdk 

 

1.2 Přehled součástí školy, obory vzdělávání 

IZO školy (obory) / škol. zařízení kapacita 

181054990  základní škola (79-01-C/01)  270 žáků 

181049473  školní družina   90 žáků 

181060281  školní jídelna – výdejna  270 strávníků 

 

1.3 Vedení školy 

Ředitelka školy: Ing. Silvie Kubová 
reditel@skoladobromysl.cz 
+420 773 900 973 

Zástupci ředitele:  Mgr. Alena Hrůzová, Ing. Tomáš Kuba 

Výchovný poradce:  Mgr. Renáta Chodorová 

Metodik prevence:  Mgr. Pavla Dvořáková 

 

1.4 Právní forma, zřizovatel, orgány společnosti 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

 

Statutární orgán:  Ing. Silvie Kubová – ředitelka 

 

Správní rada: Ing. Karolina Honlová – předsedkyně správní rady 
Ing. Tomáš Kuba 
Jana Dobrá 

 

Dozorčí rada: Vladimír Hrůza 
Andrea Kudrnovská 
Mgr. Soňa Pavelková 
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Zřizovatel: Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti je spolek 
WALDORF PLZEŇ z.s. a deset fyzických osob – v abecedním 
pořadí: Jana Dobrá, Ing. Karolina Honlová, Vladimír Hrůza, 
Mgr. Alena Hrůzová, Ing. Tomáš Kuba, Ing. Silvie Kubová, 
Alena Maturová, Mgr. Zuzana Peksová, Mgr. Eva Půtová, 
Mgr. Vladimíra Zieglerová 

 

1.5 Školská rada 

Školská rada pro funkční období 2014-2017: 

Ing. Dalibor Boubín  předseda školské rady, zvolen za zákonné zástupce,  

Mgr. Petra Holečková zvolena za pedagogické pracovníky 

Mgr. Vladislava Zieglerová jmenována zřizovatelem 

 

 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Waldorfská pedagogika 

Waldorfská pedagogika je celosvětově stále populárnějším směrem ve výchově a 
vzdělávání dětí. První třída s touto pedagogikou byla otevřena v roce 1919 v německém 
Stuttgartu při továrně na cigarety Waldorf – Astoria. Jedná se o prožitkový druh celostní 
pedagogiky koncepčně zpracovaný Dr. Rudolfem Steinerem na přelomu 19. a 20. století. 
V ČR se mohly školy s touto pedagogikou objevit až po revoluci v roce 1989. V současné 
době je v ČR 14 základních škol, 4 střední a stále přibývá počet mateřských škol.  

Waldorfská základní škola Dobromysl v Plzni byla založena spolkem WALDORF PLZEŇ 
a deseti fyzickými osobami jako čtvrtá soukromá waldorfská škola v ČR. Je členem 
Asociace waldorfských škol, která je garantem této pedagogiky v naší zemi. 

2.2 Velikost a úplnost školy, vybavení školy 

Waldorfská základní škola Dobromysl je jedinou úplnou alternativní základní školou  

v Plzeňském kraji. Vznikla transformací tříd s waldorfskou pedagogikou při 15. základní 
škole Plzeň v soukromý subjekt. Vzhledem k nedlouhé historii vzniku tohoto školského 
zařízení (první provoz od září 2013, provoz plné základní školy od září 2014) je 
subjektem, který se stále rozrůstá a zaznamenává stále větší zájem ze strany rodičů. I 
přes rostoucí počet žáků a tříd si ponechává charakter školy rodinného typu.  

Školní rok 2014/2015 zahajovalo 68 žáků v šesti třídách (I.-VI.), na závěr školního roku 
navštěvovalo školu 80 dětí.  

Waldorfská škola získala od Statutárního města Plzně do výpůjčky budovu na adrese 
Husovo nám. 9 / Husova 43, která byla postavena v roce 1900 jako škola. Škola se 
nachází v rozšířeném centru města, v blízkosti Centrálního autobusového nádraží a 
několika linek MHD. Díky tomu je zajištěna dobrá dostupnost školy nejen pro obyvatele 
Plzně, ale i pro dojíždějící z širokého okolí, kteří tvoří významné procento žáků školy. 

http://www.waldorfplzen.cz/
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Ve školním roce 2014/2015 byla budova využita pro provoz školy zhruba ze dvou třetin, 
konkrétně 6 kmenových tříd, 2 místnosti pro družinu, 3 šatny, 1 tělocvična, 1 jídelna-
výdejna vč. zázemí, sborovna, kancelář školy. Zbytek prostor byl dočasně přenechán do 
užívání dalším neziskovým organizacím, jejichž činnost je zaměřena na práci s dětmi a 
mládeží.  

Škola má k dispozici také školní zahradu. Před zahájením školního roku proběhly na 
původně zpustlé zahradě základní práce k zpřístupnění zahrady žákům – vykácení 
náletových dřevin, úprava povrchu, výsev trávy. Během školního roku byla zahrada 
využívána k výuce i k trávení volného času žáků, především při pobytu žáků ve školní 
družině. V červnu 2015 byla zahájena další fáze rekultivace školní zahrady za podpory 
akad. arch. Oldřicha Hozmana. Byl zpracován plán a model zahrady, na jehož základě 
probíhá úprava zahrady podle pravidel organické architektury. Cílem je vybudovat 
takový prostor, který bude možno smysluplně využít k výuce i k trávení volného času.  

 

 

3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
V průběhu školního roku působilo ve škole celkem 15 pedagogických pracovníků, z toho 
šest třídních učitelů, tři učitelky jazyka, dvě asistentky pedagoga, tři vychovatelky a 
ředitelka školy. Všichni učitelé mají ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ho studují, 
jazykáři mají znalost jazyka na úrovni rodilých mluvčí. Ve škole působí učitelé 
s pedagogickým vzděláním s aprobací pro 2. a 3. stupeň. Přes veškerou snahu se škole 
nepodařilo získat učitele s aprobací pro 1. stupeň. Doplnění této aprobace je 
dlouhodobým cílem školy.  

V současném období je prioritou školy a jejích učitelů studium semináře pro waldorfské 
učitele, který je metodickou a didaktickou podporou učitelů.  

3.1 Pedagogičtí pracovníci 

 

Příjmení jméno titul Středisko pozice  

Aibl Benjapan, Bc. ŠKOLA angličtina 

Doubravová Johana, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 4. třídy 

Dvořáková Pavla, Mgr. DRUŽINA vychovatelka ŠD 

Holečková Petra, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 1. třídy  

Hrůzová Alena, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 3. třídy  

Chodorová Renáta, Mgr. ŠKOLA asistentka pedagoga 

Kuba Tomáš, Ing. ŠKOLA třídní učitel 5. třídy  

Kubová Silvie, Ing. ŠKOLA ředitelka školy  

Myslíková Klára, Bc. ŠKOLA třídní učitelka 2. třídy  

Popová Iryna ŠKOLA asistentka pedagoga 

Půtová Eva, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 6. třídy  

Soukupová Petra, Ing. ŠKOLA angličtina 
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Šoltészová Zuzana ŠKOLA němčina, angličtina 

Vodrážková Kateřina DRUŽINA vychovatelka ŠD 

Šnejdarová Lenka  DRUŽINA  vychovatelka ŠD 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci 

Příjmení jméno  pozice  

Černý Zdeněk Školník 

Haluzová Lucie Jídelna 

Chmelíková Pavla Úklid 

Kaslová Marija Účetní  

Kotorová Věra Úklid  

Maturová Alena  Administrativa  

Šambergerová Magdaléna Úklid 

Šrámková Jana Sekretářka  

Talová Lucie Jídelna 

 

3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Pedagogičtí pracovníci školy se průběžně dále vzdělávají. Součástí jejich práce jsou 
vzájemné hospitace ve výuce i hospitace v jiných waldorfských školách. Během školního 
roku proběhly hospitace ve waldorfských školách v Praze – Jinonicích a v Praze na 
Dědině. Ve školním roce 2014/15 všichni třídní učitelé studovali nebo měli ukončené 
tříleté odborné studium waldorfské pedagogiky. Studium probíhá formou víkendových 
seminářů a dvoutýdenního letního kurzu.  

Zároveň se podařilo navázat spolupráci s mentory, kteří ve škole působí jako odborná 
pomoc jednotlivým učitelům. Mentory se stali Mgr. Pavel Kraemer, Mgr. Renata Krásová 
a Mgr. Iva Bečvářová, všichni dlouholetí učitelé na waldorfských školách.  

 

 

4 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

4.1 Zápisy k povinné školní docházce 

K zápisu do 1. třídy v lednu 2015 přišlo 31 dětí, z nichž přijato bylo 19. V září 2015 
nastoupilo do 1. třídy celkem 21 dětí, včetně přestupu 2 žáků z jiných škol. 

V průběhu školního roku přestoupilo do školy 14 nových žáků, 2 žáci ze školy odešli. 
Nové nástupy byly rozvrstveny do všech ročníků, nejvyšší nárůst zaznamenala 5. třída.  
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4.2 Výsledky vzdělávání 

Škola používá k hodnocení žáků slovní formu s celkovým výsledkem „prospěl“ či 
„neprospěl“. Ve školním roce 2014/2015 byla otevřena 1. až 6. třída. Všichni žáci 
úspěšně zakončili školní rok a postoupili do vyššího ročníku.  

 

5 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 
WZŠ Dobromysl má zpracovaný preventivní program pro prevenci sociálně 
patologických jevů. V rámci tohoto programu proběhly v daném školním roce následující 
aktivity: 

 

Popis akce Dílčí témata Období konání 

Adaptační program 
Seznámení žáků s novou školou 
a spolužáky 

4. - 5.9. 2014 

Preventivní program 
městské policie 

Prezentace Městské policie 
listopad 2014 - březen 
2015 

  Setkání s cizím člověkem   

  Drogy a jiné návykové látky   

 

Ve spolupráci s dalšími externími organizacemi proběhla ve školním roce tato setkání: 

 

Popis akce 

Nebezpečí sociálních sítí, kyberšikana 

Poskytnutí první pomoci 

Beseda s praktickou lékařkou 

Alternativní pohled na ženskost 

 

Škola každoročně pořádá cyklus slavností, které se váží k ročním obdobím a významným 
událostem, jejichž prostřednictvím dochází mj. k nácviku sociálních kompetencí. Ve 
školním roce proběhly tyto slavnosti: Michaelská (odvaha), Martinská (soucit), Adventní 
(obdarování), Jarní (vztah k přírodě) a Svatojánská (sdílení). 

 

Ve školním roce 2014/15 se také uskutečnil projekt Duhová ulice. Ve spolupráci se 
společností Tady a teď o.p.s., která se zabývá prací se sociálně znevýhodněnými 
rodinami žijící v blízkosti školy, jsme realizovali  8 setkání mezi našimi žáky a místními 
dětmi. V rámci těchto setkání děti společně pracovaly, zpívaly, vařily, vyráběly a hrály si.  

 

Na jaře roku 2015 jsme navázali spolupráci s Domovem poklidného stáří Vejprnice, 
který naši žáci několikrát navštívili a seniorům zpříjemnili odpolední čas ukázkami ze 
školní tvorby (zpěv, divadelní hry, rukodělné tvoření). 
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6 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY, OBLASTI SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 

6.1 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Adventní spirála  

Již tradičně se každým rokem škola ve spolupráci se  spolkem rodičů Waldorf Plzeň 
účastní programu v rámci vánočních trhů na náměstí Republiky v Plzni. Jeho součástí je 
hudební vystoupení školního pěveckého sboru a spirála z chvojí, kterou si zejména děti 
přicházejí pro symbolické světélko k andělovi. Akce byla velmi úspěšná, rodičům se 
podařilo zajistit i pravé betlémské světlo.  

Olympiáda waldorfských škol 

Ve školním roce 2014/2015 se žáci 5. třídy zúčastnili celorepublikové Olympiády 
waldorfských škol, kde úspěšně reprezentovali naší školu v původních olympijských 
disciplínách. 

6.2 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2014/15 jsme navázali spolupráci se základní waldorfskou školou 
v německém Coburgu. Na jaře 2015 proběhla první část plánovaných výměnných 
pobytů, kdy žáci a pedagogičtí pracovníci z Německa navštívili naši školu a absolvovali 
společný program se žáky a učiteli naší školy. Ve spolupráci budeme pokračovat i 
v dalším školním roce, kdy se uskuteční návštěva našich žáků a učitelů v partnerské 
škole v Coburgu. Cílem spolupráce je nejen prohloubení jazykových znalostí žáků, ale i 
navázání spolupráce na úrovni pedagogů.  

 

 

7 GRANTY A DOTACE 
Škola ve školním roce 2014/15 žádala o několik různých grantů, úspěšnost získání 
podpory byla zhruba 50%.  

 

Mezi podpořené projekty patří podpora aktivit zaměřených na technické vzdělávání od 
města Plzně. Z dotace 15.000,- Kč škola pořídila základní sadu nářadí pro výuku 
pracovního vyučování. Další část dotace z tohoto titulu ve výši 18.000,- Kč bude škola 
realizovat ve školním roce 2015/16 a pořídí pracovní stoly pro výuku.  

 

Od MŠMT škola získala dotaci v programu Bezplatná výuka českého jazyka 
přizpůsobená potřebám žáků – cizinců. Finanční prostředky ve výši 4.160,- Kč jsou 
určeny na nákup učebnic českého jazyka pro cizince.  

 

Podpořeným projektem je také Sousedská návštěva ve waldorfské škole – podpora 
mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže v roce 2015. Dotaci ve výši 15.000,- Kč škola 
využila pro realizaci žákovského výměnného pobytu žáků z partnerské školy 
v německém Coburgu. Pobyt proběhl v květnu 2015, žáci naší školy navštíví Coburg na 
podzim 2015.  
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Škola dále uspěla s žádostmi o podporu v rámci programu OPVK – výzvy č. 56 a 57. 
Realizace těchto programů proběhne ve školním roce 2015/16.  

 

 

8 ZPRÁVA O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH 
V lednu 2015 proběhla ve škole inspekční činnost České školní inspekce. Škola splnila 
všechny požadavky školského zákona, nebylo zjištěno porušení právních předpisů, které 
se vztahují k poskytování vzdělávání. Mezi silné stránky školy zařadila ČŠI respektování 
individuality žáků, vzájemnou spolupráci školy a rodiny, věkově perspektivní 
pedagogický sbor a jeho další vzdělávání, zájmové vzdělávání a mimoškolní aktivity, 
osobité prostředí učeben a vedení žáků k uměleckým aktivitám. Slabou stránkou je dle 
ČŠI chybějící odborná kvalifikovanost (aprobace pro 1. stupeň ZŠ) a krátká pedagogická 
praxe většiny členů pedagogického sboru. Ve škole nebyly zjištěny zásadní a 
neodstranitelné nedostatky. Celkově byla škola hodnocena jako průměrná.  

 

 

9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
V prvním roce své existence hospodařila škola dle podmínek zákona č. 306/1999 Sb. 
s 60% výší dotace. Od září 2014 změnila společnost účetní období z kalendářního na 
hospodářský rok od září do srpna, v souladu se školním rokem. Škola hospodařila 
v rámci získaných finančních prostředků. Ačkoli byl první rok existence rozpočtovaný 
s očekávaným schodkem, podařilo se mj. díky dotaci získané od Úřadu práce v Plzni 
dosáhnout pozitivní hospodářský výsledek. Přesný výsledek hospodaření bude znám po 
ukončení účetního období a bude uveden ve výroční zprávě společnosti.  
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Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

Ředitelka zpracovala dne 

 

30.9.2015 

Ing. Silvie Kubová, ředitelka 

 

 

……………………………………………………………… 

Školská rada schválila dne 

 

 

12.10.2015 

Petra Holečková 

 

……………………………………………………………… 

Dalibor Boubín 

 

……………………………………………………………… 

Vladislava Zieglerová 

 

……………………………………………………………… 

 


