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příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2017 – 2018

1

Obsah
1.

Základní údaje o škole ........................................................................................................................................ 3

2.

Personální zabezpečení činnosti školy…………………………………………………….………………………………………..…………4

3.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol ..................................................... 6

5.

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků .................................................................................................................. 7

6.

Prevence rizikových faktorů .............................................................................................................................. 7

7.

Nadstandardní aktivity ....................................................................................................................................... 9

8.

Údaje o zapojení školy .................................................................................................................................... 16

9.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ............................... 16

10. Dary poskytnuté škole ve školním roce........................................................................................................... 17
11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2017/2018 ....................................... 17
12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ................................................................. 17
13. Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání ....................................................................................................................................... 17
14. Hospodaření školy za kalendářní rok 2017 ...................................................................................................... 18

2

1. Základní údaje o škole
1.1 Název
sídlo:
IČ:
zřizovatel školy:
vedení školy:
telefonní spojení:
e-mailové spojení:
webové stránky školy:
1.2

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace
Zábělská 1220/25
68784643
Plzeň, statutární město
Mgr. Helena Lišková
37802 7300
skola@zs14.plzen-edu.cz
www.14zsplzen.cz

Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení
(č. j.20 586/2011-25 Rozhodnutí ze dne 25. 7. 2011 s účinností od 1. 9. 2011)

1.3 Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení)
Adresa
Počet tříd
Hlavní budova, ředitelství
Zábělská 25, 312 00 Plzeň
Místa poskytovaného vzdělání Zábělská 25, 312 00 Plzeň
24
nebo školských služeb

Počet žáků
569

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských
zařízení
Popis oboru
Kód oboru
Kapacita oboru
Základní škola
79-01-C
650
Název ŠVP
Č. j.
V ročníku
Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená
14ZS/0416/2016
1. – 9.

1.4

1.5 Součásti školy
Název součásti
MŠ
ZŠ
ŠD
ŠK

Počet žáků
2017/2018
0
569
263
0

Počet tříd, oddělení, skupin
2017/2018
0
24
9
0

1.6 Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
530
483
47

Celkový počet
zaměstnanců
6

Přepočtený počet
zaměstnanců
6

* uvádějte bez cizích strávníků

1.7

Zajištění dalšího stravování
ano

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *
Projekt Mléko do škol
Projekt Ovoce a zelenina do škol
* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
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ano
ano

ne
ne

1.8

Typ školy úplná spojené ročníky v jedné třídě: ne

1.9

Spádový školský obvod školy
MO Plzeň 4 (katastrální území Doubravka, Lobzy, Újezd, Červený Hrádek, Bukovec)

1.10

Speciální třídy

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou
1.11


















1.12

Počet
tříd
0
0
0

Počet zařazených žáků
0
0
0

Poznámka
Dle výkazu M 3
Jaký předmět:

Materiálně technické zajištění školy
24 kmenových učeben
odborná učebna pro výpočetní techniku
2 učebny pro výpočetní techniku do 20 žáků
odborná učebna pro chemii
odborná učebna pro fyziku
odborná učebna pro přírodopis
odborná učebna pro hudební výchovu
učebna jazyků
cvičná kuchyňka
tělocvična se zázemím
zrcadlový sál
víceúčelové hřiště
fotbalové hřiště
školní jídelna
multifunkční učebna se žákovskou knihovnou
učitelská knihovna
pracoviště speciálního pedagoga
učebna pro pracovní činnosti
Školská rada
(datum jejího zřízení, počet členů, poslední volby)

Datum zřízení
Počet členů školské rady
Poslední volby

19. 3. 2015
6
5. 4. 2018

2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyz.
46,589/48
45,539/48

Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných
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%
97,01/100
94,8/100

2.2

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0

2.3

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0

2.4
2.5

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
Nepedagogičtí pracovníci – počet: 19

2.6

Věkové složení učitelů (bez asistentů pedagoga)

Věk

Učitelé
Muži
1
0
0
0
1

do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
60 – více let
Celkem
Mateřská a rodičovská dovolená
2.7

Ženy
14
11
16
3
45
1

Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy

Název kurzu
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace
Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ
Společně k bezpečí
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU a
SPCH
Škola čtenářských dovedností
Inspirace pro zkvalitnění výuky M a Přír
Jakub – workshop pro pedagogy
Školení čtenářské gramotnosti
Jak vést obtížný rozhovor
Rozumíme penězům pro 1. stupeň
Rozumíme penězům pro 2. stupeň
Rozvíjíme matematickou gramotnost
Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky
Speciální pedagogika – studijní program
Hodnocení zaměstnanců
Kurz anglického jazyka
Právo ve škole
Prvouka činnostně v 1. ročníku
Studium metodika prevence
Studium výchovného poradenství
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Lidská práva a svobody
GDPR
Bezpečná škola pro všechny – celostátní konference
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Počet zúčastněných
pracovníků
47
47
47
12
11
1
1
1
47
1
1
1
2
1
3
3
47
1
1
1
1
1
4
1

Nové aspekty činnosti školy a školského zařízení v r. 2018
Vnitřní kontrolní systém školy
Škola On Line
AISIS
Čtenářská gramotnost
Celkem
Název kurzu

2.8

1
1
1
47
1
334
Počet zúčastněných
pracovníků

Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 3,08 /5
 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0
 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 3,08/5

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů
škol
3.1

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Počet dětí u
zápisu

Počet
odkladů
PŠD
9

72

Očekávaný
Očekávaný
počet dětí počet tříd
57

2

3.2
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Z toho přijatých na
absolventů Gymnázia Gymnázia Gymnázia
SOŠ
celkem
4 letá
6 letá
8 letá

Počet žádostí
s předčasným
nástupem
0

Přestup na
jinou školu

SOU

Jiné

8

2

6

(absolvent ZŠ
=9 let PŠD)

46

6

5

8

32

Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia

---------------20
14

3.3
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------2
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/2018
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1
Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
570
378

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

181

11

4

0

počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, §41, §42)

-

4.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
3
1

4.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

2. pololetí
4
4

57209
370

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:
19
Důvody: změna bydliště, přestup do jiné základní školy
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:
Důvody: změna bydliště

24

5. Prevence rizikových faktorů
Počet žáků ve škole:

570

Počet žáků, kteří se účastnili adaptačního kurzu: 6.A,B,C

70

Počet žáků, kteří se účastnili jednorázové preventivní aktivity:
Bezpečí v dopravě a na ulici (PČR): 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C

108

Počet žáků, kteří se účastnili grantových projektů:
Exkurze do Malé pevnosti v Terezíně (výběr 8.A,B, 9.A,B

42

Počet žáků, kteří se účastnili dlouhodobé aktivity:
Program všeobecné primární prevence (P - centrum): 6.A,B,C

70

Evidence rizikového chování ve škole
Celkem žáků
kouření

3 (6.B), 1(7.B)

7

alkohol (frisco)

1(7.B)

tvrdé drogy

-

záškoláctví

9 (6.B,C, 7.B, 8.A,B)

vandalismus

2(6.C), 1 (8.A)

šikana

4 (4.B)

kyberšikana ve škole

-

fašistický pozdrav

1 (9.A)

projevy rasismu

1(6.B), 1(7.B)

sebepoškozování
jiné: agresivní chování, verbální atakování spolužáků i vyučujících, zesměšňování
spolužáků, vulgarismy

1 (8.B)
Od 3. ročníku výše v každém
ročníku

Spolupráce s institucemi a organizacemi
Využíváme:

ano

Forma spolupráce:

ne

PPP

x

Metodická pomoc

P-centrum

x

Program všeobecné primární prevence v 6.A,B,C

KÚ Plzeň

x

Metodická pomoc (granty)

Policie ČR, městská policie

x

Přednášky v oblasti bezpečného chování v dopravě a na ulici

KHS

x

Spolupráce ke Zdravě škole

Orgány státní správy

x

Konzultace, kazuistiky

Odborníci

x

Společně k bezpečí (Mgr. Veselá) – pravidelné semináře pro sborovnu
Mgr. Kumperová – diagnostika třídy

Vzdělávací a kulturní
agentury
Jiné (jaké):

x

MP Education s. r. o.

Poradenství pro rodiče
Druh rizikového chování

Počet žáků

-

Kvalitativní posouzení výsledků ŠPS
Podařilo se:
 Využít zbylou část dotace z roku 2017 od MMP na podporu primární prevence, a to 9 000,- Kč na
Program všeobecné primární prevence pro 6. A, B, C.
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Získat dotaci z MMP na rok 2018, a to 14 000,- Kč na podporu primární prevence. Peníze se využily
na přednášku Mgr. Veselé pro sborovnu (5 000,-) a na exkurzi do Malé pevnosti Terezín pro výběr
žáků 8. a 9. ročníků (9 000,-)



Vytvořit další nástroj k efektivní prevenci v podobě pravidelných schůzek VP, ŠMP, speciální
pedagoga, PŘ a ZŘ, kde mluvíme o problémech žáků, rizikovém chování žáků a způsobech řešení.



Vzájemně si se členy URT pomáhat v řešení vztahových problémů mezi žáky.

Nepodařilo se:


Navázat bližší spolupráci s P – centrem, poskytovatelem služeb primární prevence. Lektorky nesplnily
naše očekávání bez výhrad. V blízké době neplánujeme využít služeb tohoto zařízení.
.



Stále přetrvávají vztahové problémy mezi dětmi na 1. stupni. Opět jsme řešili šikanu, a to ve 4. B.
Ve dvou třídách na 1. stupni (3. B, 4. B) byl načas navýšen o přestávkách dohled nad žáky.



Projevy agresivního chování, vulgarismy, verbální hrubost vůči spolužákům i učitelům, zesměšňování
spolužáků – to jsou tak časté projevy rizikového chování, že je zapotřebí stále řešit.



Adaptační kurz realizovaný pro 3 třídní kolektivy 6. tříd ve stejný den se ukázal pro tak velký počet
dětí jako málo efektivní. Pro další školní rok navrhuji rozdělit třídy tak, aby se ŠMP mohl věnovat
pouze jedné třídě.

6. Nadstandardní aktivity
6.1

Zájmová činnost organizovaná školou

Ve školním roce 2017 /2018 byly organizovány tyto zájmové kroužky:












Keramický – 1 kroužek
Florbal - 3 kroužky
Počítačový kroužek – 1 kroužek
Zdokonalujeme se v angličtině – 2 kroužky
Sborový zpěv – 2 kroužky
Rope skipping - 1 kroužek
Mladý technik - 1 kroužek
Tenis - 4 kroužky
Jazykové hrátky - 1 kroužek
Smart klub - 1 kroužek
Plavání – 1 kroužek v rámci ŠD
Další zájmovou činnost pro žáky školy zajišťují TJ Sokol Plzeň IV - badminton, Studio
22, Florbal klub Doubravka,SKP Rapid Sport Plzeň, TJ Plzeň Košutka, Spiritdance,
Aikido, Salesiáni, Karate děti Mgr. Peceková, klub Vlaštovka, TJ Prazdroj, FBŠ Slavia vše v odpoledních a večerních hodinách.

6.2

Mimoškolní aktivity

9

Projekty





















Mladý technik
Řemeslo má zlaté dno (Rukodělná soutěž pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje;
2. místo žáka Jakuba Zikmunda z 5. A, čestné uznání Vojtěch Ježek 7. A)
Škola podporující zdraví – Zdravá pětka, Košík plný rozumu, Ovoce a zelenina do škol
Zdravá školní jídelna
Zelená škola – sběr drobného elektroodpadu, sběr starého papíru
Úspěšný předškolák, aneb Škola nanečisto
Škola zodpovědného spotřebitele
Jáma lvová
Technika má zlaté dno
Bobřík informatiky
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
Viktorka do škol
Zebra se za tebe nerozhlédne
Hasík
Veselé zoubky
Projekt pro přátelství (partnerství se školou v Regensburgu)
Kultur ohne Grenze – workshop Rolniček a souboru partnerské školy z Regensburgu v
Schönsee
Ukliďme Česko
Škrábej, kotě – projekt Centra robotiky (bezpečnost na internetu)
Významné akce školy






Škola v přírodě 1. stupně
Výlety 1. a 2. stupně
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd
Účast žáků na akci Dny vědy








Vánoční dílny pro děti a rodiče
Velikonoční dílny pro děti a rodiče
Vánoční a Jarní koncert sboru Rolničky
Vystoupení Rolniček na Vánočních trzích - náměstí Republiky
Kultur ohne Grenze – workshop Rolniček a souboru partnerské školy z Regensburgu
Recitační soutěž – školní kolo, postup dvou žáků do obvodního kola, 1 žák do městského
kola
Karlovarský skřivánek – účast dvou žákyň 1. stupně v krajském kole
Besedy v Obvodní knihovně
Den slabikáře v 1. třídách
Dny otevřených dveří
Čertí škola v 1. – 3. třídách
Zápis do 1. tříd
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Ukázkové hodiny 1. tříd pro mateřské školy
„Dentalalarm“ – beseda, jak si správně čistit zuby (2. - 5. třídy)
Veselé zoubky – správné čištění zubů pro 1. třídy
Hasík – besedy o požární ochraně pro 2. a 6. třídy
Moje cesta na svět – sexuální výchova pro 3.- 5. třídy (beseda s odborníkem)
Edova mobilní školička 1. pomoci
Besedy o chování v silničním provozu – preventivní programy pro 1. stupeň
Protidrogová prevence – program PČR pro žáky 8. a 9. tříd
Policejní pohádky – preventivní program PČR pro 1. a 2. třídy
Lyžařský a snowboardový kurz
Cyklistický výlet na Šumavu pro žáky 4. a 5. tříd
Ekologický zájezd na Šumavu – Stožec
Kurz bruslení na zimním stadionu pro 4. a 5. třídy
Den zdraví – projektový den
Den Země - projektový den
Festival sportu – účast školy na celoměstském projektu
Pasování prvňáčků na čtenáře v Obvodní knihovně
Čtenářská soutěž pro děti
Školní časopis Čtrnáctka
Zapomenutá řemesla – program v Pivovarském muzeu
Sofronka – lesní pedagogika (environmentální výchova v praxi pro 1. stupeň)
Májový pochod školní družiny
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
Kulturní akce – kino, divadlo
Pohár hejtmana Plzeňského kraje ve florbalu
Techmanie (zakoupena permanentka od SRPDŠ, 1. – 9. třídy navštívily výukové
programy a různé doprovodné zábavné akce)
Poznávací zájezd do Anglie
Pravidelné návštěvy seniorů v Penzionu u sv. Jiří s vystoupením sboru Rolničky
Hledání velikonočních vajíček pro děti ze 64. MŠ
Aquatlon – krajská soutěž na Boleveckém rybníku
Tonda Obal – o správném třídění pro 1. stupeň
Exkurze do ZEVO Plzeň
Den s policií
Akce k environmentální výchově













Den Země - projektový den
Sběr papíru 3 x ročně
Sběr elektroodpadu
Návštěva vodárny a čističky odpadních vod
Tonda obal – beseda a aktivity o třídění odpadu
Ukliďme Česko – 10 tříd 1. stupně
Sofronka - lesní pedagogika (1. stupeň)
Exkurze do spalovny odpadu v Chotíkově
Ekologický pobyt v ekologickém centru Stožec na Šumavě (6. + 7. třídy)
Soutěž v třídění odpadu mezi jednotlivými třídami naší školy
Sběr víček od plastových lahví
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Akce pro veřejnost
















Návštěvy dětí z mateřských škol z obvodu MO4
Vánoční koncert v kostele sv. Martina a Prokopa
Jarní koncert v ZPČ Muzeu
Vystoupení sboru Rolničky na Vánočních trzích na náměstí Republiky
Vystoupení Rolniček v Domově sv. Jiří – 3 x ročně
Kultur ohne Grenze – workshop a koncert Rolniček a souboru partnerské školy
z Regensburgu
Vánoční dílny pro děti a jejich rodiče
Velikonoční dílny pro děti a jejich rodiče
Hledání velikonočních vajíček – pro 64. MŠ
Lampionový průvod pro děti a rodiče
Májový pochod pro děti a rodiče
Cestujeme světem knih – čtenářská soutěž pro děti a rodiče
Prezentace zájmové činnosti
Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd v Alfě
Výstava výtvarných prací žáků na ÚMO 4
Prezentace v tisku:
Doubravecké listy:
Vernisáž 14. ZŠ Plzeň
14. základní škola uklízela Doubravku
Úspěch žáků 14. ZŠ v soutěži "Řemeslo má zlaté dno"
Tenis na 14. ZŠ

Plzeňský deník:
Vysvědčení od mistra

Radniční listy:
PROSIT přinese speciální stavebnice i návštěvy ve firmách

6.3

Partnerství se školami v tuzemsku
Ve školním roce 2017/2018 pokračovala naše škola ve spolupráci s mateřskými školami.
Děti mateřských škol z 64. MŠ a 33. MŠ z Újezda pravidelně docházejí do naší
tělocvičny.
Pravidelně připravujeme pro děti MŠ dvě velké akce – návštěva naší školy, kdy se děti
účastní výuky v 1. třídách a sportovního dopoledne, které pro ně připraví žáci našeho
školního parlamentu a také akci „Hledání velikonočních vajíček“.
Spolupráce se 64. MŠ a 33. MŠ se rozvíjí k oboustranné spokojenosti.

6.4

Partnerství se školami v zahraničí
Škola spolupracuje se dvěma zahraničními partnery. Partnerskou školou v Žilině od roku
2008. A od roku 2016 s partnerskou školu v Regensburgu Willi-Ulfig-Mittelschule.
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Spolupráce s partnerskými školami je na velmi dobré úrovni.
V letošním školním roce byly obě partnerské školy zapojené do projektu Kultur ohne
Grenze. Pěvecký sbor Rolničky (14 žákyň) se zúčastnil hudebního workshopu, který
pořádala organizace Centrum Bavaria Bohemia v rámci projektu Kultur ohne Grenze.
Celý pobyt i cestu měli všichni účastníci zcela zdarma.
Do projektu byl zapojen i soubor hráčů na ukulele ze školy Willi-Ulfig-Mittelschule
Regensburg. Cílem projektu bylo společné nacvičení programu na koncert, kterým se
celý třídenní workshop uzavřel, a zároveň vzájemné poznávání a navazování kontaktů
mezi dětmi i dospělými sousedních států a partnerských měst.
Samotný workshop se konal v budově Centrum Bavaria Bohemia, kde byly k dispozici
dvě zkušebny a koncertní sál, vše velmi pěkně zařízeno.
6.5

Zapojení do projektů

 Škola je zapojena do projektu Viktorka do škol. V letošním školním roce se žáci umístili
na prvních místech ve všech soutěžích, proto vysvědčení předával hráč Viktorky.
 Řemeslo má zlaté dno – významnými úspěchy v krajském kole byla umístění žáků - za
první stupeň to byla „SOVA“ Jakuba Zikmunda, která v silné konkurenci obsadila
krásné druhé místo, a za druhý stupeň „SKATEPARK“ Vojtěcha Ježka.
 Škola se zapojila do projektů na podporu technického a přírodovědného vzdělávání
30. června byla ukončena spolupráce v rámci projektu Technické a přírodopisné
vzdělávání s Gymnáziem Luďka Pika.
 V tomto školním roce se škola zapojila do projektu s VOŠ a SPŠE na podporu
technického vzdělávání – úspěšně ukončen 1. rok spolupráce.
6.6

Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů

Probíhaly pravidelné schůzky školního poradenského týmu, kterých se účastní ředitelka školy, 2
zástupkyně ředitelky, školní metodik prevence, 2 výchovné poradkyně a školní speciální
pedagog.
Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, které mají požadovanou kvalifikaci. Výchovné
poradkyně se podílejí zejména na řešení výchovných a vzdělávacích problémů, evidují žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťují spolupráci s vyučujícími, se zákonnými zástupci
žáků, s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o dítě, svolávají výchovné
komise pro jednání s rodiči, realizují poradenství v oblasti profesní orientace. Na 2. stupni jsou
umístěny 2 nástěnky výchovného poradenství. Na vhodném místě je umístěna i schránka důvěry.
Výchovné poradkyně úzce spolupracují se školním metodikem prevence a školním speciálním
pedagogem, který ve škole pracuje od ledna 2017.
Ve škole pracuje školní metodik prevence pro 1. i 2. stupeň, přičemž na 1. stupni se aktuálně
řeší, kdo z pedagogů zahájí specializační studium ŠMP. Hlavním cílem primární prevence je
pracovat na bezpečném klimatu ve škole, především na minimalizaci vztahových problémů a
šikany. Letos se opět objevilo více konfliktů mezi dětmi na 1. stupni. Na 2. stupni jsme pak
nejvíce řešili kouření dětí. Oproti jiným školním rokům nelze výskyt rizikových jevů v roce
2017/2018 hodnotit jako výjimečný.
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Členem školního poradenského pracoviště je školní speciální pedagog s požadovanou
kvalifikací. Koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole, zajišťuje speciálněpedagogickou diagnostickou a vzdělávací činnost, poskytuje metodickou podporu a pomoc
pedagogickým pracovníkům školy, poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků,
spolupracuje s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a dalších specializovaných
pracovišť. Během školního roku 2017/2018 byla poskytována pravidelná speciálně-pedagogické
péče 13 žákům, jednorázová základní speciálně-pedagogická diagnostika byla provedena u 12
žáků, proběhlo 8 náslechů ve třídách. Průběžně probíhaly konzultace s rodiči žáků i s učiteli.
Ve školním roce 2017/2018 pracovalo na naší škole 5 asistentů pedagoga, a to v 1. – 4. ročníku.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (73 žáků) byli integrováni do běžných tříd, výuka
některých z nich probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na základě výsledků
vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a žádosti zákonného zástupce dítěte bylo v
průběhu školním roku 2017/18 vypracováno 43 IVP (23 žáků na 1. stupni, 20 žáků na 2. stupni).
Na sestavení a plnění IVP spolupracovali zejména třídní učitelé, učitelé českého jazyka a
literatury, cizího jazyka, popř. vyučující ostatních předmětů, výchovná poradkyně, školní
speciální pedagog, PPP a rodiče příslušných žáků. Během školního roku docházelo k
pravidelnému hodnocení vzdělávání žáků s individuálním vzdělávacím plánem a k případným
úpravám.
Vedoucí metodických sdružení a následně i ostatní vyučující byli průběžně informováni o
žácích, kteří vyžadují zvýšenou pozornost a individuální péči.
Nadané žáky škola podporuje individuálním přístupem (zadávání náročnějších úkolů, vedení
skupin, předvádění cviků apod.). Zapojují se do soutěží, olympiád, projektů apod. Mají možnost
se realizovat v práci pro školní časopis nebo se zapojit do činnosti žákovského parlamentu. Žáci
měli také možnost využít nabídky zájmových kroužků a volitelných předmětů na škole.

6.6.2 Spolupráce s PPP, SPC
Spolupráce s PPP, popř. SPC byla zaměřena zejména na pomoc při diagnostikování dětí se
školní nezralostí, se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodiče měli možnost si zažádat o
vyšetření dítěte k volbě povolání v PPP. Ve škole je nově zřízený kabinet ŠSP, který je využíván
k pravidelným konzultacím s vedoucí PPP, zákonnými zástupci, s vyučujícími i žáky. ŠSP zde
poskytuje jednotlivým žákům intervenční pomoc.
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, s ÚMO 4 a MMP – OŠMT, s Úřadem práce
Rodiče mají možnost projednávat prospěchové i výchovné problémy s příslušnými pedagogy v
rámci třídních aktivů a konzultací (dle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě). Se svými
problémy se mohou obrátit i na vedení školy, výchovné poradkyně, školního metodika prevence
nebo školního speciálního pedagoga.
Pro širší veřejnost byl organizován den otevřených dveří.
Dalšími akcemi jsou lampionový a májový pochod pro žáky a jejich rodiče, vánoční a
velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče, koncerty pěveckého sboru Rolničky, prezentace
zájmové činnosti.
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Škola se zúčastnila řady akcí pořádaných MMP a PO města Plzně: např. Den s Policií České
republiky, dopravní soutěž mladých cyklistů, Aquatlon, Festival sportu, projekt Hasičského
záchranného sboru Hasík pro 2. a 6. třídy. Ve 2. třídách se uskutečnila beseda s příslušníky PČRZebra se za tebe nerozhlédne, ve 3. ročnících proběhly besedy o silničním provozu.
Celoročně probíhala těsná spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu
povolání (IPS) Úřadu práce v Plzni. Dětem byly doporučeny individuální konzultace s rodiči na
tomto úřadu.
6.7

Účast v soutěžích
Soutěž

Název soutěže

Počet
Umístění
zúčastněných žáků
1. místo

2. místo

3. místo

mezinárodní
REPUBLIKOVÁ

KRAJSKÉ

OKRESNÍ

Jáma lvová

1

Matematický
klokan – kateg.
Cvrček

1

Přírodovědný
klokan

1

Olympiáda v Aj

1

Aquatlon

2

1

1

1

Florbalová soutěž
Pohár hejtmana
Plzeňského kraje

družstvo

Technika má zlaté
dno

2

Řemeslo má zlaté
dno
ČEPS CUP florbal

2

1

1
1

družstvo

Aquatlon

2

1

Logická
olympiáda

52

Olympiáda v D

1

15

Biologická
olympiáda

2

Zeměpisná
olympiáda

3

Olympiáda v Čj

2

Olympiáda v Aj

2

Olympiáda v M

3

Pythagoriáda

1

Šplh na tyči

9

Florbalová soutěž
Pohár hejtmana
Plzeňského kraje
Bobřík
informatiky

10

Dopravní soutěž
mladých cyklistů

4

Pohár rozhlasu –
atletické závody

8

1

1
1

1
1

6

Futsalová liga

družstvo

ČEPS CUP florbal

družstvo

Vybíjená - dívky

družstvo

1
1

1

7. Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách
v Plzni – etapa ICT I.
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách
v Plzni – etapa ICT III.
Projektu „PROSIT v Plzni“.

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
Škola je zapojena do projektu OP VVV – Šablony ZŠ a MŠ.

8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
První grant - Podpora primární prevence sociálně patologických jevů – Preventivní aktivity - byl
poskytnut finanční příspěvek ve výši 14 000,- Kč.
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Druhý grant – Podpora tělovýchovných aktivit - Sportovní odpoledne pro žáky - poskytnut
finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč.
Třetí grant – Podpora aktivit k technickému vzdělávání – byl poskytnut finanční příspěvek ve
výši 22 000,- Kč.
Čtvrtý grant – Cestujeme světem knih – na podporu výchovu, vzdělávání a mimoškolních aktivit
dětí a mládeže – byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 13 000,- Kč.
Komise životního prostředí Rady města Plzně – Naše Bio zahrádka – byl poskytnut finanční
příspěvek ve výši 13 000,- Kč, tento projekt byl na dva roky, je ukončen k 31. 7. 2018.
Komise pro partnerská města – Půjdeme spolu na koledu – byl přiznán finanční příspěvek ve
výši 32 000,- Kč
Projekt na podporu uměl a kulturních projektů k 100. výročí Československa – nebyl přiznán
finanční příspěvek

9. Dary poskytnuté škole ve školním roce
SRPDŠ – poskytnutá částka 53 198,- Kč (předplatné do Techmánie, sada papírů pro žáky,
vstup do online jazyků pro žáky jazykového zaměření 2. stupně a 8 žíněnek puzzle 1 x 1 x 2,5
cm do knihovny)
WOMEN FIOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha obědy pro děti v částce
3 900,- Kč.

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce
2017/2018
termín inspekční činnosti: v tomto školním roce se nekonala inspekční činnost

11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V rámci celoživotního vzdělávání bylo ukončeno studium výchovného poradce.

12.Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole není odborová organizace.
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13. Hospodaření školy za kalendářní rok 2017
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
45,42/42,64
17,55/15,275
29 771
16 342

Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč

Příspěvek zřizovatele na investice
Příspěvek zřizovatele na provoz
Státní rozpočet – příspěvek na přímé
vzdělávání
Státní rozpočet – příspěvek na zvýšení platů
Vlastní tržby a výnosy
Finanční prostředky z dotací ze SR
Finanční prostředky z dotací a grantů
Příjmy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

100
4950
24320
647
4167
284
99
34467
34121
346

…… ………………………
Datum: ……………..

Podpis ředitele školy
razítko organizace

………………………………..
Podpis předsedy školské rady
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