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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021 / 2022
Podle vyhlášky č.15/2005, §7 Sb.

a/ základní údaje o škole
Předkladatel
Název školy: Základní škola Easy Start s.r.o.
Adresa: Blatenská 1073/27a, 326 00 Plzeň
IZO: 181 025 698
Odpovědná osoba: Mgr. Hana Paušová
Idendifikátor pr.os.: 691 002 762
E-mail: reditelka@zseasystart.cz
Tel.: 723531378
Website: www.zseasystart.cz
Datová schránka :4k5r5ra

Zřizovatel
Výpis z obchodního rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Plzni, spisová značka
C24914

Datum zápisu: 17.6.2010
Název: Základní škola Easy Start s.r.o.
Identifikační číslo: 291 02 550
Statutární orgán: jednatelé: Mgr. Hana Paušová
Mgr. Bc. Kateřina Paušová
Mgr. Gabriela Vášová
Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Právní forma: společnost s ručením omezeným
Školská rada: je tříčlenná. Bližší informace jsou k dispozici v zápisech z jednání ŠR.
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Vybavení školy
Prostory Základní školy Easy Start s.r.o. jsou umístěny v prostorách bývalé administrativní
budovy, která byla přebudována na budovu určenou pro výchovu a vzdělávání dětí. V přízemí
budovy se nachází mateřská škola Drobeček, zařízení, se kterým velice úzce spolupracujeme.
V prvním patře se nachází prostory základní školy / cca 700 m 2 /. Jednotlivé třídy jsou velice
prostorné/ cca 40 m2na každou třídu /a moderně vybavené/ koberce, barevné vymalování,
počítače, interaktivní tabule, tablety, moderní barevný nábytek, výškově-nastavitelné lavice /
Každá třída má svou vlastní učebnu, další učebny jsou využívány jako učebna angličtiny a
učebna výtvarné výchovy, dvě oddělení školní družiny a jídelna a výdejna obědů. Ve všech
učebnách se nacházejí počítače připojené na internet, jsou zde i tablety a interaktivní tabule
– tato technika je využívána jako doplňující prvek ve výchovně vzdělávacím procesu.
Škola má čisté, světlé a estetické prostory. Na jejím vzhledu se z velké části podílejí právě
učitelky. Prostory pro výuku jsou nadstandardní, v každé třídě mohou děti využívat hrací a
relaxační koutek s kobercem a lehátkem či matrací. V budově je i kancelář pro ředitelku,
sborovna pro učitelky, kabinet, šatna pro žáky i pro učitele. Učitelé mají volný přístup na
internet, používají tiskárnu, kopírku, každý třídní učitel má svůj vlastní notebook. I rodiče
našich žáků i žáci samotní mohou využívat internetové připojení a učitelskou a žákovskou
knihovnu.
V době volna a přestávek mohou děti využívat prostor školy. Odpočinkové koutky,
knihovnu, hřiště, které je umístěno před budovou školy a vybaveno průlezkami, skluzavkami
a stoly s lavicemi k odpočinku – vždy po dohodě s vyučujícími. Tato zahrada / hřiště může být
využíváno i v době dopoledního vyučování a odpoledne družinou.
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V budově se nenachází tělocvična, a proto využíváme k hodinám tělesné výchovy blízkou
tělocvičnu Sokola, či basketbalové hřiště Sokola, běžeckou dráhu či doskočiště. V druhém
pololetí zařazujeme do výuky tělesné výchovy i plavání. Každý pátek docházíme do bazénu na
Slovanech. Výuku provádí pedagogové Plavecké školy Rosnička.
Škola nemá vlastní jídelnu, ale má výdejnu obědů. Obědy nám dováží pracovníci 10.ŠJ na
Borech. Jídelna nám dodává dva druhy jídel, ze kterých si mohou žáci i zaměstnanci vybrat.
Jídla jsou chutná, zdravá a obsahují jak hlavní jídlo a polévku, tak i různé saláty a mléčné
výrobky. Škola je zapojena do programu Mléko do škol a Ovoce do škol, takže žáci 1 x za 14
dní dostávají ovoce či zeleninu, mléko + mléčné výrobky příp. nápoje podle nabídky
společnosti Laktea. Pitný režim je zajištěn – v každé třídě jsou umístěny hrnečky a ráno
dodáván čerstvý ovocný neslazený čaj – i v družině mají děti možnost dodržování pitného
režimu. Na chodbě je umístěn automat na vodu.
Pro veřejná vystoupení využívá škola vyklizenou největší třídu ve škole nebo prostory před
školou, k výstavám prací využíváme nástěnky na chodbách, před budovou, ve vestibulu,ve
třídách, tabule, sítě, vitríny.
Škola má také velmi kvalitní hygienické zázemí/šatny, WC, kuchyňka pro zaměstnance/
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Materiální vybavení školy je nadprůměrné, na tvorbě pomůcek se podílejí hlavně pedagogové,
ale i sami žáci. Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce
různých předmětů jsou využívány i různé výukové programy. Pro další studium a práci žáků i
pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovnička. Každá třída je vybavena vlastní
knihovnou s velkým množstvím encyklopedií a naučné literatury, dále pak knih ve větším počtu
sloužícím ke společné četbě. Žáci využívají i nedalekou městskou knihovnu. Literatura,
učebnice, učební pomůcky jsou průběžně doplňovány o nové. Pokud mají rodiče zájem o určitý
druh publikace, jsme schopni ho zajistit.
Jako nadstandardní je u nás koncipována výuka anglického jazyka. Již od 1. třídy jsou u nás
v rámci disponibilních hodin zařazeny dvě hodiny výuky anglického jazyka do rozvrhu. Dále
mají děti od 1. třídy hodinu výuky s rodilou mluvčí. Od první třídy navštěvují všechny děti
hodinu angličtiny hrou navíc jako kroužek, ve druhém a třetím ročníku se učí anglicky číst
formou hry – opět formou povinného kroužku a ve čtvrtém a pátém ročníku probírají formou
soutěží a kvizů reálie anglického jazyka v rámci povinného kroužku. V odpoledních hodinách
mají děti také možnost navštěvovat „anglickou družinu „, kde s nimi p. učitelka angličtiny hraje
anglické hry a používá anglické pomůcky. Výuka angličtiny má u nás nadstandardní úroveň.
Pomůcky a vybavení na výuku angličtiny máme v takovém rozsahu, které se na jiných školách
nenajde. Naše anglická knihovna pro děti směle konkuruje Plzeňské anglické knihovně. Knihy
a materiály jsou pravidelně doplňovány přímo v Anglii. Pořádáme letní prázdninové kurzy –
tábory. Naše děti dosahují ve výuce angličtiny výborných výsledků. Každý rok skládají úspěšně
Cambr. zkoušky.
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b) charakteristika školy: přehled oborů vzdělávání
Základní škola Easy Start s.r.o. byla s účinností od 1.9.2011 zařazena Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy do rejstříku škol a školských zařízení. Činnost školy vykonává
právnická osoba s názvem Základní škola Easy Start s.r.o., se sídlem Plzeň, Blatenská 1073/27a.
Vedením školy je od 1.9.2011 na základě jmenování pověřena Mgr. Hana Paušová, bydlištěm
Guldenerova 20, Plzeň, 326 00
Součástí organizace Základní škola Easy Start s.r.o. tvoří základní škola s provozem
v objektu budovy Blatenská 1073/27a, Plzeň, dále školní družina a výdejna obědů – v téže
budově.
Škola je organizována jako zařízení, které nabízí kapacitu jednotlivých tříd omezenou
na 15 žáků na jednu třídu. Těchto tříd je v budově celkem pět – tedy 1. – 5. ročník ZŠ. Celková
kapacita zařízení je 75 žáků. Školu navštěvují jak žáci z Plzně, tak z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Dopravní dostupnost je vynikající. Škola se nachází na trase trolejbusu č.12, dále
autobusu č. 30 a 29 a v blízkosti je také zastávka tramvaje č.2.
Pro dodržení psychohygieny našich žáků a přání rodičů bylo posunuto zahájení
vyučování na dobu 8.30 hod.
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce
2021/2022
p.č. Příjmení, jméno, titul
1.
2.

Aprobace, funkční
zařazení

Mgr. Hana Paušová

Pedag. fakulta 1.st. ZŠ / ředitelka ZŠ

Mgr. Kateřina Jungová

Pedag. fakulta 1.st. ZŠ / učitelka ZŠ
Pedag. fakulta 1.st. ZŠ / učitelka ZŠ/
asis.pedagoga

3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

Mgr. Veronika Vošická

12.
13.
14.

Pedag. fakulta 1.st. ZŠ / učitelka ZŠ/ MD

Mgr. Pavlína Clarke
Mgr. Romana Holečková
Mgr. Daniela Lucáková

Pedag. fakulta 1.st. ZŠ / učitelka ZŠ
Pedag. fakulta 1.st. ZŠ / učitelka ZŠ

Magdalena Skalová

Pedag. fakulta/vychovatelka ŠD

Mgr. Hana Cuchá

Pedag. fakulta / učitelka Aj/ asistentka p.

Mgr. Ivana Košařová

Pedag. fakulta / vychovatelka ŠD

Mgr. Pavla Polívková

Pedag. fakulta/ učitelka AJ

Mgr. Bc. Kateřina Paušová
Mgr. Kristina Lorencová

Pedag. fakulta/ učitelka AJ
Pedag. fakulta 1.stupeň ZŠ/ učitelka ZŠ/
vychovatelka ŠD

Mgr. Renata Bradáčová

Pedag. fakulta 1.stupeň/ učitelka ZŠ

Martina Česáková

ÚSO /asistent pedagoga

všichni zaměstnanci mají potřebné vzdělání

Ostatní zaměstnanci
p.č. Příjmení,jméno,titul
1.
2.
3.

vzdělání, funkční zařazení

Jitka Marvalová

SO, pracovnice výdeje obědů

Jana Ciganková

SO, uklízečka
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bez ohledu na výši úvazku

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné
školní docházce
do 1. třídy bylo přijato 16 dětí
na gymnázium bylo přijato 90 % dětí
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e) stručné vyhodnocování cílů školního vzdělávacího
programu
Cíle stanovené školním vzdělávacím

programem se nám daří naplňovat – disponibilní hodiny
jsme využili převážně pro rozšíření výuky anglického jazyk, který je naší prioritou. V letošním
školním roce se celý sbor také podílel na úpravě nového školního vzdělávacího programu a
zařazení více hodin informatiky a posílení získávání digitálních kompetencí. Již v letošním roce jsme
zavedli navíc kroužky informatiky a informatického myšlení ve všech třídách. Rozvíjíme i péči o žáky
se speciální potřebami – jak formou individuálních hodin pro žáky s poruchami učení, tak pro žáky
nadané. Pro ty organizujeme speciální výukové bloky 1 x měsíčně. Daří se nám zařazovat do
školního vyučování i více aktivního učení – v přírodě, na různých vzdělávacích akcích, interaktivních
programech, zveme různé společnosti zabývající se vzděláváním dětí aktivní hravou formou.
Snažíme se, aby výuka byla zábavná a děti do školy chodily rády. Vedeme je také k hodnocení a
sebehodnocení, což jsou důležité součásti rozvoje žáka. Pedagogický sbor se pravidelně vzdělává
převážně formou webinářů a v létě potom letních škol / matematických, informatických a letních
škol pro učitele 1.stupně/.

1. pololetí
s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

nehodnoceno

neklasifikováno

uvolněno

zameš. hod.

průměr

1.třída

15

0

0

0

0

0

881

1,00

2.třída

14

0

0

0

0

0

784

1,00

3.třída

15

0

0

0

0

0

939

1,06

4.třída

11

1

0

0

0

0

358

1,04

5.třída

14

0

0

0

0

0

902

1,13

69

1

0

0

0

0

3864

1,046

772,8
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2. pololetí
s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

nehodnoceno

neklasifikováno

uvolněno

zamešk. hod.

průměr

1.třída

15

0

0

0

0

0

1237

1,00

2.třída

14

0

0

0

0

0

769

1,02

3.třída

15

0

0

0

0

0

1027

1,01

4.třída

10

2

0

0

0

0

507

1,24

5.třída

14

0

0

0

0

0

907

1,06

68

2

0

0

0

0

4447

1.066

889,4

g) Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů,
zajištění podpory žáků se speciálními potřebami
Mgr. Pavlína Clarke a Kristýna Lorencová v souladu se zákonnými ustanoveními zpracovaly
Minimální preventivní program, na jehož plnění se podíleli všichni učitelé a zaměstnanci školy.
Vztahy mezi našimi žáky jsou dobré. Pokud se objevil nějaký problém, byl řešen spolu s třídním
učitelem nebo PPP. Využíváme spolupráce s PPP k organizování diagnostiky třídního kolektivu, dále
spolupracujeme s Policií ČR v rámci preventivních besed a přednášek
Ve škole jsme měli v minulém školním roce 7 žáků, u kterých byla stanovena podpůrná opatření
a dva žáky s potřebou asistenta pedagoga. Těmto žákům věnujeme zvýšenou pozornost.
Věnujeme se také žákům nadaným, pro které kromě individuální práce v hodinách připravujeme
1x měsíčně programy GATE. Spolupracujeme s PPP, SPC, Nautis.
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h ) údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků

Název kurzu

Organizátor

Mgr.Kateřina Paušová

Konference Vzdělání pro budoucnost

Mensa

Mgr. Hana Cuchá

Konference vzdělání pro budoucnost

Mensa

Kristýna Lorencová

Zábavné vyučování na 1.stupni /rozvíjíme čte.
gramotnost/

Hana Sedláčková

Mgr.Kateřina Paušová

Jak na badatelství prakticky

Fraus

Kristýna Lorencová

Finanční gramotnost

AISIS

Mgr. Romana
Holečková

Témata nové informatiky - informační systémy

SYPO

Jméno a příjmení

Mgr. Daniela Lucáková Poznávání geometrie na 1. st. ZŠ rukama a manipulací Fraus
Mgr. Pavla Polívková

Jak vyučovat cizí jazyk ve věku 4-7 let

Wocabee

Mgr. Hana Paušová

Inspekční činnost na školách

NIDV

Magdalena Skalová

Dětská jóga a psychomotorika

Unie jógy

Mgr. Kateřina Jungová

Dětská jóga a psychomotorika

Unie jógy

Kristýna Lorencová

1.třída Na co se můžete těšit, na co připravit ?

Životní
vzdělávání

Mgr. Hana Paušová

Setkání výchovných poradců

PPP

Mgr. Hana Cuchá

Jak vyučovat cizí jazyk ve věku 4 -7 let

Wocabee

Mgr. Kateřina Paušová Jak vyučovat cizí jazyk ve věku 4 -7 let

Wocabee

Mgr. Renata Bradáčová Tvůrčí psaní napříč předměty

SYPO

Kristýna Lorencová

Skupinová intervize Vnitřní motivace ve škole

SYPO

Mgr. Daniela Lucáková

Základy algoritmizace a programování

SYPO
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Název kurzu

Organizátor

Mgr. Kateřina Jungová

Oblastní workshop IZS

NIDV

Mgr. Veronika Vošická

Oblastní workshop IZS

NIDV

Mgr. Hana Paušová

Učíme komunikativně a zážitkově aneb jak na novodobé
pojetí výuky ČJ na 1.stupni

Fraus

Kristýna Lorencová

Oblastní workshop -práce s třídním kolektivem a žákem
ohroženým neúspěchem

NIDV

Jméno a příjmení

Mgr. Romana Holečková Základy algoritmizace a programování

SYPO

Mgr.Hana Paušová

Jak na nový RVP

NIDV

Mgr.Vernika Vošická

Aktivizační přístupy v e výuce přírodních věd

NIDV

Mgr.Kateřina Paušová

Kulatý stůl podpora nadání

NIDV

Mgr.Romana Holečková Praktické nápady na rozvoj čtenářské gramotnosti

NIDV

Mgr. Renata Bradáčová

Aktivity nejen do hodiny matematiky

NIDV

Mgr. Kateřina Jungová

Výuka matematiky hravě

NIDV

Mgr.Renata Bradáčová

Digitální kompetence

NIDV

Mgr. Kateřina Paušová

Internetoví úžasňáci- kyberšikana, bezpečnost na síti

SYPO

Mgr. Daniela Lucáková

Digitální gramotnost v matematice -robotika,
algoritmizace

SYPO

Mgr. Romana Holečková

Digitální gramotnost v matematice - robotika,
algoritmizace

SYPO

Mgr.Daniela Lucáková

Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a
nezdravé stravování

NIDV

Mgr. Romana Holečková

Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a
nezdravé stravování

NIDV

Mgr.Kateřina Jungová

Piráti a mimozemšťani a pes. A co takhle informatika ?

Fraus
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Název kurzu

Organizátor

Badatelská výuka soudobých dějin

Fraus

Pokusy na doma

SYPO

Informatika s Emilem pro MŠ

H-mat

Mgr. Daniela Lucáková

Konference pro učitele 1.stupně

Fraus

Mgr. Romana Holečková

Konference pro učitele 1.stupně

Fraus

Mgr. Romana
Holečková

Náš svět v datech

SYPO

Mgr. Daniela Lucáková

Náš svět v datech

SYPO

Mgr. Kateřina Paušová

Virtuální realita pro začátečníky

SYPO

Mgr. Kateřina Paušová

Diagnostika nadání

NIDV

Jméno a příjmení

Mgr. Kateřina Jungová
Mgr. Veronika Vošická
Mgr. Kateřina Paušová

Mgr. Renata Bradáčová Letní škola matematiky Hejného

H-mat

Mgr. Romana
Holečková

Letní škola aneb jak na moderní výuku na 1.st. ZŠ

Fraus

Mgr. Daniela Lucáková

Letní škola aneb jak na moderní výuku na 1.st. ZŠ

Fraus

Mgr. Kateřina Paušová

Letní škola CAMPO ARDUINO

FAV kat.
kybernetiky

Mgr. Kateřina Paušová

Robotika s Emou

H-mat

Mgr. Renata Bradáčová Zpíváme pro radost

Hudební
společnost

Mgr. Kateřina Jungová

Kurz instruktora lyžování

ASCS ČR

Mgr. Pavla Polívková

inovativní metody ve výuce jazyků

Wocabee

Mgr. Pavla Polívková

Jak udělat z výuky gramatiky nezapomenutelný zážitek

Wocabee

Mgr. Hana Cuchá

Jak udělat z výuky gramatiky nezapomenutelný zážitek

Wocabee
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i/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci se opět mohly uskutečnit sobotní dílny pro
rodiče. Připravili jsme jich několik s velkým ohlasem od rodičů. Dále jsme uskutečnili velkou
akci a to oslavu 10 let od založení školy v září 2011. Akce se uskutečnila v září 2021 v AreaD a
účastnily se jí desítky dětí a rodičů – současných i minulých. O akci a také o škole byl pořízen
záznam v Televizi ZAK.
Uskutečnili jsme i další akce pro rodiče a děti např. Halloweenskou párty a hlavně Jarní
slavnost, které se se svým vystoupením účastnily všechny třídy ZŠ.
O dění ve škole informujeme veřejnost na stránkách školy a dále na FB
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Inspekční činnost byla uskutečněna ve dnech 10.-11.12.2015
Čj. ČŠIP -1251 / 15-P
Závěry: a) Na výborné úrovni je řízení školy a vlastní profesní rozvoj pedagogů, výuka
anglického jazyka včetně systému podpory rozvoje čtenářských dovedností žáků v daném
jazyce i mimo vzdělávací proces. Stejné úrovně dosahuje vytváření podmínek pro rozvoj
logického myšlení žáků, vyhodnocování výsledků vzdělávání, široká nabídka zájmových
kroužků, a jejich provázanost s kurikulem školy. Mezi silné stránky vzdělávacího procesu
patřila jeho výrazná formativní funkce, vyplývající z jednotného působení učitelů. Celková
estetická úroveň prostředí, jeho funkčnost a podnětnost je rovněž silnou stránkou školy. Velká
pozornost ze strany školy je věnována utváření všeobecné kulturnosti, sociálních dovedností,
hodnotových orientací a osobních kompetencí žáků.
b) Zásadní a neodstranitelné nedostatky nebyly zjištěny.
c) Ke slabým stránkám patří nutnost přesouvání žáků na výuku tělesné výchovy do
tělocvičny mimo budovu školy.
d) Příležitost k dalšímu kvalitnímu posunu ve vzdělávacím procesu ČŠI shledává ještě
v širším zapojování žáků do procesů hodnocení a vzájemného hodnocení
e) Zásadní změnou od poslední inspekce bylo přestěhování školy do nového sídla, jehož
předností nejsou jen větší prostory, ale i skutečnost, že ve stejné budově sídlí i mateřská škola,
se kterou škola velmi úzce spolupracuje.
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k) Základní údaje o hospodaření školy /fiskální rok
2021/
Rok 2021 byl účetně uzavřen v souladu se zákonnými ustanoveními.
Byl proveden audit s výrokem bez výhrad
Výsledek hospodaření za rok 2021 byl - zisk ve výši 51 093,08 Kč
a) příjmy
celkové příjmy
poplatky od rodičů
hospodářská činnost
ostatní příjmy

11 250 114,43
3 131 498,00
0,00
8 118 616,43

b) výdaje
investiční
neinvestiční

0,00
11 199 021,35

platy

6 060 258,00

ZP a SP

1 874 006,00

učební pomůcky
stipendia
ostatní

403 459,19
0,00
2 851 598,16

Mgr. Hana Paušová
ředitelka školy

V Plzni dne 25.8.2022
. byla projednána na pedagogické radě dne 25.8.2022
. bude projednána na jednání školské rady nejpozději do 15.10.2022
. bude projednána na aktivu rodičů do konce listopadu 2022
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