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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: Husova 1126/43, 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 

Výchovný  poradce: Mgr. Petra Holečková  

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 
Vladimír Hrůza  
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Dozorčí rada: Ing. Petr Douša 
Andrea Kudrnovská 
Mgr. Soňa Pavelková 

 

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. Vladimíra Zieglerová jmenována zakladateli 

 

 

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 

 

Škola je základní školou s oběma stupni, ve školním roce 2016/2017 s třídami I. – VIII. 
V každém ročníku je jedna třída s počtem žáků od 10 do 23, celkem školu navštěvovalo 
129 žáků.  

Waldorfská škola užívá 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 

http://www.waldorfplzen.cz/
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dostupnost školy nejen pro obyvatele Plzně, ale i pro dojíždějící z širokého okolí, kteří 
tvoří významné procento žáků školy. 

Ve školním roce 2016/2017 se rozšířily prostory využívané pro provoz školy na 
8 kmenových tříd, 1 odbornou učebnu, 3 místnosti pro družinu, eurytmický sál, knihovnu, 
šatny, 2 tělocvičny, jídelnu-výdejnu vč. zázemí, sborovnu, kancelář školy. Zbytek prostor 
zůstává v užívání neziskových organizací, jejichž činnost je zaměřena na práci s dětmi a 
mládeží – Blízký soused, z.s. a Žonglér o.s.  

Škola má k dispozici také školní zahradu. Zahrada je částečně rekultivována dle projektu 
akad. arch. Oldřicha Hozmana podle pravidel organické architektury, zpracován je projekt 
na využívání dešťové vody a úpravu vnitrobloku. Zahrada byla využívána především 
školní družinou k trávení volného času žáků a také třídami na 2. stupni během hodin 
pracovního vyučování k výuce pěstitelských prací.  

 

 

3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

V průběhu školního roku působilo ve škole celkem 21 pedagogických pracovníků, z toho 
osm třídních učitelů, čtyři odborní učitelé (jazyky, přírodovědné předměty), čtyři 
asistentky pedagoga, čtyři 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 oba stupně ZŠ  
a SŠ. Dlouhodobým cílem školy je rozšíření aprobace pro 1. stupeň u stávajících 
pedagogů.  

V průběhu roku se pedagogové dále vzdělávali především ve waldorfské pedagogice 
formou víkendových seminářů organizovaných zkušenými učiteli z českých i 
zahraničních waldorfských škol.  

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci 

 

Příjmení jméno titul Středisko pozice  

Brodová Martina, Bc. DRUŽINA vychovatelka ŠD, odborná učitelka M 

Dobrá Martina ŠKOLA asistentka pedagoga  

Doubravová Johana, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 6. třídy 

Dvořáková Pavla, Mgr. ŠKOLA asist. pedagoga, odborná učitelka ČJ, HV 

Hajšmanová Zdeňka, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 1. třídy  

Havelková Lenka, Mgr.  ŠKOLA odborná učitelka AJ, NJ 

Hellmichová Alice ŠKOLA odborná učitelka AJ 

Holečková Petra, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 3. třídy  

Hrůzová Alena, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 5. třídy  

Kracíková Michaela, Mgr.  ŠKOLA třídní učitelka 4. třídy  
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Příjmení jméno titul Středisko pozice  

Kučerová Magda, Ing.  ŠKOLA odborná učitelka F, Ch 

Kuba Michal, Mgr.  ŠKOLA odborný učitel TV 

Kuba Tomáš, Ing. ŠKOLA třídní učitel 7. třídy  

Kubová Silvie, Ing. ŠKOLA ředitelka školy  

Lukavská Lenka, Bc. DRUŽINA vychovatelka ŠD 

Lukešová Barbora DRUŽINA vychovatelka ŠD 

Maturová Alena DRUŽINA vychovatelka ŠD 

Popová Irena ŠKOLA asistentka pedagoga 

Půtová Eva, Mgr. ŠKOLA třídní učitelka 8. třídy  

Šnejdarová Lenka, Mgr.  ŠKOLA třídní učitelka 2. třídy 

Žižkovská Jana, Mgr.  ŠKOLA asistentka pedagoga 

 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci 

 

Příjmení jméno  pozice  

Bauerová Jana Úklid  

Černý Zdeněk Školník 

Havlíčková Jana, Ing.  Kancelář školy  

Haluzová Lucie Jídelna 

Kaslová Marija Účetní  

Talová Lucie Jídelna  

Vonášková Zora, Ing.  Kancelář školy  

 

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, v Praze na Dědině, 
v Brně a také v zahraničí – WŠ v Coburgu, Německo, WŠ v Cambridge, Velká Británie. 
V průběhu roku se každý pedagog zúčastnil minimálně jednoho tematicky zaměřeného 
semináře waldorfské pedagogiky – speciální pedagogika z pohledu WP, kreslení forem, 
metodika a didaktika na 2. stupni, příprava třídních učitelů 1. – 9. třída, interní setkání 
waldorfských učitelů na téma „samospráva waldorfské školy“.  
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Úspěšně pokračuje spolupráce s mentory, kteří ve škole působí jako odborná pomoc 
jednotlivým učitelům. Mentory jsou Mgr. Pavel Kraemer, Mgr. Renata Krásová, Mgr. Petra 
Chotěborská, dlouholetí učitelé na waldorfských školách. Kromě toho probíhá spolupráce 
s ostatními waldorfskými školami na úrovni sdílení zkušeností ve vedení školy a 
zkušeností z práce s dětmi s SVP. V tomto školním roce jsme navázali spolupráci také se 
supervizorem PhDr. Petrem Hrouzkem, PhD. na téma vnitřní struktura školy a mentorkou 
Mgr. Pavlou Vybíralovou na téma profesní rozvoj učitele.  

 

 

4 ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

4.1 Zápisy k povinné školní docházce 

 

K zápisu do 1. třídy v dubnu 2017 přišlo 41 dětí, z nichž bylo přijato 23 dětí. Všichni přijatí 
žáci do 1. třídy také nastoupili.  

K 30. 9. 2016 navštěvovalo školu 125 žáků, 4 žáci pobývali v zahraničí. V průběhu 
školního roku přestoupili do školy 3 noví žáci, 3 žáci ze školy odešli.  

 

4.2 Výsledky vzdělávání 

Škola používá k hodnocení žáků slovní formu s celkovým výsledkem „prospěl“ či 
„neprospěl“. Ve školním roce 2016/2017 byla otevřena 1. až 8. třída. Jeden žák ukončil 
povinnou školní docházku v 8. třídě s hodnocením neprospěl a byl úspěšně přijat 
k dalšímu studiu na SOU. Všichni ostatní žáci prospěli.  

 

 

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 

1. - 7. 9. 2016 

Společný adaptační den 
(Den Dobromysli)  

Seznámení žáků celé školy mezi 
sebou, spolupráce při tvorbě 
společného díla 

25. 10. 2016 

Měsíční slavnosti 
Vzájemná vystoupení žáků, 
ukázky práce během roku 

6. 10., 4. 11, 6. 12. 2016, 
2. 2., 8. 3., 7. 4. 2017 
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Popis akce Dílčí témata Období konání 

Roční slavnosti 
(Michael, Martin, advent, 
jarní, akademie, Sv. Jan)  

Setkání žáků a jejich rodičů při 
neformální příležitosti 

29. 9., 11. 11., 17. 12. 2016 
25. 3., 27. 5., 23. 6. 2017 

Žákovský parlament 
Setkávání zástupců z 5. – 8. třídy 
pod vedením pedagoga, možnost 
podílet se na životě školy 

Celý rok pravidelně 1x za 
14 dní 60 minut 

Přednáška pro rodiče -  
Jana Slezáková 

„Děti a média“ 29. 3. 2016 

Přednášky pro rodiče 
budoucích prvňáčků: První 
a druhé sedmiletí ve vývoji 
dítěte, Hodnocení a výuka, 
Koloběh roku a slavnosti, 
Umělecký miniseminář 

Cílem seminářů je informovat 
rodiče nově nastupujících žáků 
s filozofií naší školy, způsobem 
výuky, možnost zažít vybrané 
umělecké aktivity specifické pro 
waldorfské školy 

8. 2., 22. 2., 15. 3., 28. 3. 
2017 

Spolupráce s „Diakonií 
Západ“ 

program Poruchy příjmu potravy 
Program Závislosti a drogy 
Přednáška pro rodiče 
Kyberšikana 
Konzultační hodiny pro žáky  

26. 9. 2016, 7. třída 
11. 10. 2016, 7. třída 
 
15. 11. 2016 
60 minut 1x týdně 

Promítání 2 filmů v rámci 
festivalu Jeden svět 

zaměřeno na život teenagerů 
(sociální sítě, vztahy apod.), 
součástí promítání byla následná 
debata 

31. 3., 7. 4. 2017  
6. – 8. třída 

Spolupráce s Tady a teď z.s. 

setkávání žáků navštěvujících 
školní družinu a dětí z kroužku 
Placka, provozovaným 
společností Tady a teď, téma 
„Bajky“ 

6. 2., 27. 3., 15. 5. 2017 

 
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), Svatojánská (sdílení), Školní akademie, měsíční 
slavnosti. 

V tomto školním roce jsme zahájili spolupráci s Diakonií Západ, která nabídla konzultační 
hodiny pro žáky jako možnost podpory při řešení jejich potíží, které nechtějí sdílet 
s učiteli. Součástí konzultací byl osobní vstup do každé třídy, seznámení se s krizovou 
interventkou a zábavná akce „chodbovka“ – aktivity na chodbě o velké přestávce.  

Během roku proběhly následující intervenční programy:  

SVP - 7. třída, během roku realizováno 8 setkání (20. 10., 2. 11., 14. 11., 30. 11., 14. 12., 18. 
1., 27. 2., 13. 3.) 

PPP – 8. třída, 1 setkání (10. 11. 2016)  
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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 škola ve spolupráci se spolkem rodičů Waldorf Plzeň zúčastnila 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 

Letošní Olympiáda waldorfských škol pro žáky 5. tříd se konala v Semilech v termínu 18. – 
20. 5. 2016. Zúčastnili se jí žáci ze všech waldorfských základních škol v republice. 
Olympiáda byla organizována jako slavnostní setkání, soutěžilo se v tradičních řeckých 
disciplínách bez vyhlašování vítězů – skok daleký, sprint, štafetový běh, rétorika. Součástí 
olympiády bylo společné divadelní představení Odysseových cest, kdy si jednotlivé části 
příběhu zahrály děti navzájem.  

 

Cyklus seminářů pro rodiče a širší veřejnost 

V rámci osvětové činnosti proběhly ve školním roce 2016/ 2017 následující akce:  

15. 11. 2016  přednáška Dr. Wolfganga Saßmannshausena - Vývojová cesta dítěte (ve 
spolupráci se spolkem rodičů Waldorf Plzeň z. s.) 

8. 2. 2017  seminář koloběh roku, učitelé školy  

22. 2. 2017  seminář první a druhé sedmiletí, učitelé školy 

15. 3. 2017  beseda waldorfská pedagogika a hodnocení ve waldorfské škole, učitelé 
školy  

28. 3. 2017  umělecký seminář, učitelé školy  

19. 4. 2017  beseda o waldorfské pedagogice pro rodiče 3. a 6. třídy, Mgr. R. Krásová 
(mentorka, učitelka WZŠ Praha – Jinonice)  

 

6.2 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Také ve školním roce 2016/17 pokračovala spolupráce se základní waldorfskou školou 
v německém Coburgu. V lednu 2017 se uskutečnila návštěva našich žáků a učitelů v 
partnerské škole v Coburgu. Návštěva německých dětí v Plzni se uskutečnila na konci 
března. Cílem spolupráce je nejen prohloubení jazykových znalostí žáků, ale i navázání 
spolupráce na úrovni pedagogů.  
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7 GRANTY A DOTACE 
 

V tomto školním roce škola zpracovávala investiční projekty:  

 

1. IROP, výzva 47 – žádost 14.500.000,- Kč, do 31. 8. 2017 nevyhodnoceno  

2. ITI, výzva 66 – žádost 6.500.000,- Kč, do 31. 8. 2017 nevyhodnoceno 

 

Škola uspěla se žádostí o dotaci v následujících programech:  

 

1. Plzeň, statutární město – Tělcirk v Dobromysli – 5.500,- Kč 

- realizace sociálního cirkusu v hodinách tělesné výchovy na II. stupni  

2. Plzeň, statutární město – Technické vzdělávání – 19.600,- Kč 

- nákup drobného nářadí a materiálu do dřevořezné dílny  

- realizace odborné exkurze do Národního technického muzea v Praze  

3. KÚPK – Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže – 15.000,- Kč 

- realizace výměnného pobytu žáků mezi naší školou a Rudolf-Steiner-Schule 
Coburg  

4. KÚPK – Preventivní program v Dobromysli 2017 – 10.000,- Kč 

- supervize pedagogického týmu, podpora pracovníků v náročných situacích, 
rozvoj pracovních kompetencí  

- realizace školení pedagogických pracovníků  

- ve školním roce 2016/17 realizováno částečně  

5. MŠMT prostřednictvím KÚPK – Bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám 
žáků – cizinců – ve výši 30.000,- Kč 

- pořízení rozšiřující literatury pro výuku češtiny pro cizince – pracovní 
sešity, slovníky, odborná literatura 

- realizace výuky ČJ jako cizího jazyka pro 3 žáky   

6. MŠMT - šablony z OP VVV 22 – podáno, do 31. 8. 2017 nevyhodnoceno   

 

Neúspěšné žádosti o podporu:  

KÚPK – Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 

Nadace partnerství – Nový život v Dobromysli (výsadba stromů na školní zahradě)  

KÚPK – Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 – 2. kolo 

 

 

8 ZPRÁVA O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH 
 

Ve s kolní m roce 2016/2017 probe hly ve s kole na sledují cí  kontroly:  
 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Kontrola plne ní  povinností  v nemocenske m pojis te ní , v du chodove m pojis te ní  a pr i 
odvodu pojistne ho na socia lní  zabezpec ení  a pr í spe vku na sta tní  politiku zame stnanosti  
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Zaha jení : 17.8.2016 – 4.11.2016 
Kontrolovane  období : 2.09.2013 – 30.06.2016 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky 
Kontrola plateb pojistne ho na ver ejne  zdravotní  pojis te ní  a dodrz ova ní  ostatní ch 
povinností  pla tce pojistne ho 
Zaha jení : 10.03.2017 
Kontrolovane  období : 1.09.2014 – 31.01.2017 
 
Úřad práce České Republiky Krajská pobočka v Plzní 
odbor kontrolne  pra vní  Odde lení  socializovany ch kontrol 
Zaha jení : 17.01.2017 – hospodar ení  s ver ejny mi prostr edky SU PM – PMA-S-92/2016 
Kontrolovane  období : 1.09.2016 – 30.11.2016 
 
Zaha jení : 17.01.2017 – hospodar ení  s ver ejny mi prostr edky SU PM – PMA-S-91/2016 
Kontrolovane  období : 1.09.2016 – 30.11.2016 
 
Zaha jení : 3.03.2017 – hospodar ení  s ver ejny mi prostr edky VPP –  PSA-VZ-2/2015 
Kontrolovane  období : 1.10.2015 – 30.09.2016 
 
Krajský úřad Plzeňského kraje 
Vyuz ití  dotace poskytnute  dle za kona c . 306/1999 Sb. o poskytova ní  dotací  soukromy m 
s kola m, pr eds kolní m a s kolsky m zar í zení m  
Zaha jení : 14.06.2017 – 30.06.2017 

Kontrolované období: 1.09.2015 – 31.12.2016 

 

Všechny uvedené kontroly byly ukončeny s výsledkem „bez závad“.  

 

 

9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Škola je financována ze státního rozpočtu dle podmínek zákona č. 306/1999 Sb., v tomto 
školním roce získala provozní dotaci ve výši 100 % normativu. Škola hospodařila v rámci 
získaných finančních prostředků. Pokračovaly opravy budovy, především sanace zdí ve 
sklepních prostorách. Škola díky štědrosti rodičů nakoupila hudební nástroje, odbornou 
literaturu, školní nábytek a pomůcky pro výuku. Největší část nákladů tvoří mzdové 
náklady a náklady na energie. Výnosy jsou tvořeny dotacemi a příjmy z plateb od rodičů 
(školné, družina apod.), menší část příjmů tvoří příjmy z hospodářské činnosti a přijaté 
dary.  

 

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2016 (v Kč) 

a) Příjmy 8 732 215 Kč 

1. Provozní dotace 7 438 938 Kč 

2. Poplatky od zákonných zástupců 659 739 Kč 

3. Příjmy z hospodářské činnosti 289 910 Kč 

4. Ostatní příjmy 343 628 Kč 
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b) Výdaje 9 233 632 Kč 

1. Investiční výdaje celkem 0 Kč 

2. Neinvestiční výdaje celkem a z toho: 9 233 632 Kč 

- náklady na platy pracovníků školy 5 320 988 Kč 

- ostatní osobní náklady 26 181 Kč 

- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění 1 683 379 Kč 

- výdaje na učebnice, uč. texty a uč. 
pomůcky 

206 993 Kč 

- stipendia 0 Kč 

- ostatní provozní náklady 1 996 091 Kč 

 

Uvedený přehled je zpracován za období kalendářního roku 2016. Škola hospodaří 
v období hospodářského roku od 1. 9. do 31. 8. Uvedené výsledky proto nekorespondují 
s hospodařením za uzavřené účetní období, ani s výší hospodářského výsledku za 
jednotlivé roky.  

 

Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

Ředitelka zpracovala dne 

4. 10. 2017 

Ing. Silvie Kubová, ředitelka 

 

Školská rada schválila dne 

9. 10. 2017 

Ing. Dalibor Boubín 

Mgr. Petra Holečková 

Mgr. Vladimíra Zieglerová 

 


