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„Školou a vychováním k trvalému míru uvnitř i na venek.“ 

    T. G. Masaryk, 21. říjen 1921 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ČINNOSTI ŠKOLY 
 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 
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1 Základní údaje o škole 
 
1.1. Název (podle zřizovací listiny):Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo                
                                                                   náměstí 10 příspěvková organizace                

Sídlo:                                               Plzeň, Jiráskovo náměstí 10 
IČ:                                                    68 78 45 89 
Zřizovatel školy:                            Plzeň, statutární město   
Vedení školy:                                 Mgr. Marta Jakešová, ředitelka školy 
                                                         Mgr. Martin Šimek, statutární zástupce   
Telefonní spojení:                         378 028 680 
Faxové spojení:                              378 028 695 
E-mailové spojení:                         ZSMa@mzs.plzen-edu.cz 
Webové stránky školy:                 www.masarykovazs.cz 

 
 
1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol (č. j. Rozhodnutí ze dne … s účinností od …) 
     Č.j. 12922/2006-21, rozhodnutí ze dne 15.6.2006 s účinností od 1.9.2006 
 
 
1.3    Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol) 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Jiráskovo náměstí 10, Plzeň 12 277 

Místa poskytovaného vzdělání 
nebo školských služeb 

Jiráskovo náměstí 10, Plzeň 12 277 

                                            

atd. 
 

1.4 Obory vzdělání  

Název  Č. j. V ročníku 

79-01-C/01 Základní škola  12 922/2006-21 1. - 9.  ročník 

   

Rozšířená výuka předmětů Č. j.  

Aj, Informatika- podle ŠVP Škola pro Evropu 00189/2006-1 1., 2. r. Aj, 4. r.-
9.r. Inf. 

   

                                                                                                                                atd. 
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 
oddělení, skupin 

      Počet přepočtených 
pedagogických pracovníků 

  2013/2014     2013/2014               2013/2014 

MŠ    

ZŠ 277 12 17,95 

ŠD, ŠK 76 3 2,19 

ŠD (samostatná)     

ŠK (samostatný)    
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Celková kapacita 
jídelny  

Počet dětských 
strávníků 

Počet dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

562 305 59 5 4,66 

* uvádějte bez cizích strávníků 
 
 
1.6  Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne  ano – které:     ) 
  neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne  ano – které:     ) 

 
 

1.7  Spádový obvod školy 
 

            Školský obvod Plzeň 2 (území městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
           - katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň 2 

 
 

1.8   Speciální třídy 

 Počet 
tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0    

Speciální třída 0  Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 0  Jaký předmět: 

 
 

1.9   Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení  

Sluchově postižení  

Zrakově postižení  

S vadami řeči  

Tělesně postižení  

S více vadami  

S vývojovou poruchou učení  14 

S vývojovou poruchou chování  

Celkem 14 

 
1.10 Materiálně technické zajištění školy 

 
             K zajištění provozu a výuky využívá škola v současné době 12 kmenových učeben a 3 
oddělení ŠD. K naplnění priorit školního vzdělávacího programu slouží tyto odborné učebny:  
školní dílny, výtvarná učebna s keramickou pecí, 2 velmi dobře vybavené počítačové učebny  
(v 1 PC učebně lze pracovat s tablety), 2 moderní učebny pro výuku cizích jazyků, 1 hudební 
učebnu, 2 samostatné učebny  s moderní audiovizuální technikou a interaktivní tabulí pro 
výuku žáků v případě dělených hodin. Celkem je v současné době vybaveno interaktivními 
tabulemi  5 učeben a dalších 6 kmenových učeben je vybaveno dataprojektory a plátnem. K 
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dispozici mají žáci 2 žákovské knihovny (1 žákovská knihovna je spojena s knihovnou 
učitelskou), pro pedagogy jsou zřízeny 2 sborovny ( zvlášť pro 1. a 2. stupeň), 9 kabinetů, 
které jsou vybaveny potřebnými učebními pomůckami. 
        V budově se nachází menší tělocvična s posilovnou a  rozcvičovna.  K výuce lze využívat 
učebnu v přírodě s dětským koutkem v areálu školního dvora. Třídy jsou postupně 
vybavovány dataprojektory a interaktivními tabulemi.  
        Škola nemá vlastní hřiště, a proto využíváme pro výuku tělesné výchovy pronajaté 
prostory, tj. přilehlé hřiště TJ Sokola V. Plzeň, sokolovnu a halu Lokomotivy. 
Pro výuku pěstitelství si škola pronajímá část klášterní zahrady, kterou využívají rovněž děti 
ze školní družiny pro pobyt v přírodě.  
       Žáci i učitelé mají pro svoji práci vytvořeny velmi dobré materiálně technické podmínky. 
Od roku 2011 je v areálu školní budovy umístěno odloučené pracoviště 51. MŠ, Částkova 
ulice, další 2 učebny pronajímáme již několik let ZUŠ, Chválenická ulice (výuka probíhá 
v odpoledních hodinách). 

 
1.11 Školská rada  
(datum jejího zřízení a počet členů) 

 
           Školská rada byla zřízena 25. října 2005. Školská rada má 6 členů, je složena ze 
zákonných zástupců žáků, zástupců pracovníků školy a zástupců zřizovatele. Členové školské 
rady jsou voleni na období 3 let. Jednání školské rady se zúčastňuje ředitelka školy a 
projednává se členy záležitosti chodu organizace. 
             Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a jejich 
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a 
navrhuje změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na 
zpracování koncepčních záměrů  rozvoje  školy, projednává návrh rozpočtu na další rok, 
vyjadřuje se k  rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení, projednává inspekční 
zprávy ČŠI a podává podněty ředitelce školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy. 

 
 

2 Personální zabezpečení školy  
 
2.1  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet pracovníků* 
(ostatní + pedagog. prac.) 

Počet  pedagogických 
pracovníků* 

Počet nekvalifikovaných 
pedagogických pracovníků* 

2013/2014 2013/2014 2013/2014 

35/30,7 22/20,1 1/0,3 

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 
    
 
       
2.2  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 
 

Součást 
PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + 
DPS * 

VŠ jiné bez 
DPS * 

MŠ         
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ZŠ 2,2  0,3   13,6 4  

ŠD, ŠK         

* DPS = doplňkové pedagogické studium 
 
2.3  Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014  
 

Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průměrná délka pedag. 
praxe 

Průměrný věk 

20,1 24,5 48,6 

 
 

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. ---------------- 

- v důchodovém věku 1,4 

 
 
2.4  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 360 100  ------------------------------- 

- z toho počet neaprob. hodin 21 6,2 Nj,Výchova  k občanství, 
Vv 

 
 

3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Počet vzdělávacích akcí 14 

Celkový počet účastníků 23 

Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání JŠ Plzeň 

  
 
          
4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 
 
4.1 Zápis žáků do 1. třídy 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

navržen skutečnost 

43 6 6 37 2 

 
4.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 
4 letá 

SŠ s maturitou SOU U Jiné 

27 
 

1 21 5 0 0 
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Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  1 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2. 
 
 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 2 

- přijatých na víceletá gymnázia 1 

 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2013/2014 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 
 

0 

 
 
5 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 
5.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

277 
 

128 136 
 

13 
 

4 
 

1 
 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 
 

5.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 6 6 

- z toho 3. stupeň 0 1 

 
 

5.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 31760 

- z toho neomluvené 269 

 
 
6 Prevence sociálně patologických jevů 

 
 
            I v tomto školním roce 2013/2014 jsme aktivity školy v oblasti prevence rizikového 
chování cíleně zaměřili na včasnou intervenci a ty oblasti, které jsme vyhodnotili jako 
nejrizikovější. Dlouhodobý program včasné intervence byl realizován ve spolupráci s P-
centrem (Centrem protidrogové prevence a terapie Plzeň). Kromě tohoto programu jsme se 
zaměřili na tato témata: péče o vlastní zdraví, zásady hygieny, zdravý životní styl (prevence 
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nemocí, zásady zdravé výživy, poruchy příjmu potravy), problematika legálních a ilegálních 
drog, alkoholu a kouření, sexuální výchova-prevence neplánovaných těhotenství a 
interrupce, nebezpečí AIDS, bezpečnost ve městě – doprava, setkání s cizími lidmi, zábavní 
pyrotechnika (úrazy), lidská práva, právní vědomí a život ve vyloučených lokalitách. 
               
        V oblasti preventivních aktivit spolupracujeme s Centrem protidrogové prevence a 
terapie, o.p.s. Plzeň (P-centrum), s Centrem na podporu cizinců, s Národní iniciativou pro 
život, o.p.s, s Centrem lékařské péče (MUDr. Luhanová), se společností SANANIM,o.p.s., 
Policií ČR a Městskou policií. Využíváme služeb Městské knihovny Plzeň (pobočka Slovany) a 
zúčastňujeme se interaktivních pořadů na téma ,,kyberšikana.“ Zapojili jsme žáky 1. stupně 
do programu Zdravé zuby a pořádali osvětové hodiny dentální hygieny s praktickým 
výcvikem. 
          Oblast prevence se úzce prolíná s předmětem Výchova ke zdraví ( v učebním plánu 
žáků 7. – 9. ročníku), kde je kladen velký důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu, 
ochranu vlastního zdraví a preventivní chování v oblastí péče o vlastní zdraví .  
 
Centrum protidrogové prevence Plzeň ( P-centrum) 
 
Ve spolupráci s Centrem protidrogové prevence a terapie byl realizován v průběhu celého 
školního roku program včasné intervence pro 6. ročník v souvislosti s realizací programu 
primární prevence. Důvodem programu včasné intervence byl příchod nových žáků, 
nesoudržnost kolektivu a hostilní vztahy všechny jednomu žákovi. Cílem bylo posílit respekt a 
ohleduplnost a orientace na pozitivní vztahy ve třídě. Hlavním výstupem celého programu 
pak byla doporučení pro práci se třídou. 
 
Projekt Zdravá škola 
 
Pokračování  projektu  Zdravá  škola – součástí projektu bylo opětovné zapojení žáků školy 
do výukového kurzu a následně soutěže Hravě žij zdravě (zaměřeno na zdravou výživu a 
bezpečnost potravin), spolupráce školy na projektu Plzeňské sportovní o.p.s. a Ústavu 
hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni „Zmapování stavu zdraví a obezity školní 
mládeže v Plzeňském kraji“, zapojení školy do projektu Zdravé zuby  - organizuje firma 
Curadent ve spolupráci s LF Plzeň (žáci 1. stupně se účastnily osvětových hodin dentální 
hygieny s praktickým výcvikem) a účast školy v celosvětové akci Naše posvícení (v tento den 
bylo menu sestavené z lokálních potravin a proběhly besedy ve třídách s tematikou hladu ve 
světě (organizuje spol. Člověk v tísni). Součástí projektu byly  vzdělávací semináře  pedagogů  
v oblasti Výchovy ke zdraví ve spolupráci s Centrem lékařské péče v Plzni (MUDr. Luhanová). 
 
Centrum lékařské prevence  - besedy a semináře 
 

Ročník Téma 

2. ročník Zdravé zuby 

3. ročník My bez úrazů 

4. ročník Zdravý životní styl I. 

5. ročník Zdravý životní styl II. 

6. ročník Šikana 

7. ročník Poruchy příjmu potravin 
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8. ročník Kouření a jiné závislosti 

9 .ročník AIDS 

 
Projektový Den zdraví 
            V červnu jsme společně s Centrem lékařské prevence uspořádali celodenní projektový 
DEN ZDRAVÍ. Do akce byly zapojeny všechny ročníky. Děti na jednotlivých stanovištích plnily 
úkoly z oblasti zdravovědy  a poskytování  1. pomoci, veškeré úkoly si ověřily v praktickém 
výcviku. 
 

Národní iniciativa pro život o.p.s. Plzeň  
 

Ročník Téma 

8. ročník Prevence těhotenství 

9. ročník Prevence těhotenství 

3. – 5. Ročník Moje cesta na svět 

  
Organizace pro pomoc uprchlíkům Plzeň 
 

Ročník Téma 

8. a 9. ročník Migrace a lidská práva 

 
Společnost Tady a teď,o.p.s. Plzeň 
  

Ročník Téma 

8. a 9. ročník Ghet out-život ve vyloučeném prostředí 

Školení pro pedagogy Vyloučené prostředí 

 
Městská policie Plzeň 
 

Ročník Téma 

1. ročník Pes v policejní práci 

2. ročník Cizí člověk 

3. ročník Doprava ve městě 

4. ročník Bezpečnost ve městě 

5. ročník Zábavná pyrotechnika 

6. ročník Právní vědomí 

7. ročník Šikana 

8. ročník Legální drogy 

9. ročník Ilegální drogy 

1.– 5. ročník Cizí člověk, bezpečnost ve městě 

 
Městská knihovna Plzeň, pobočka Slovany 
 

1. –  9.  ročník S problematikou kyberšikany byli seznámeni všichni žáci školy – po 
jednotlivých třídách ( ve spolupráci s knihovnou na Slovanech) a při 
výuce v hodinách Informatiky 
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Podpora volnočasových aktivit 
 
                 Součástí prevence rizikového chování je školní nabídka volnočasových aktivit. 
Usilujeme o zapojování žáků do zájmových kroužků zřízených přímo na škole a vedení žáků 
k účelnému využití volného času. Zaměřujeme se především na sportovní aktivity – kolektivní 
sporty (fotbal, softbal, basketbal, hokejbal), výtvarné činnosti – keramiku, na škole pracuje 
pěvecký kroužek, zdravotnický a dopravní kroužek, kroužek cvičení jógy a kroužek technický. 
Ve školním roce jsme otevřeli celkem 13 zájmových kroužků a celkem bylo zapojeno 221 
žáků. 
 
Práce metodika prevence 
               Kvalifikovaný metodik prevence zná velmi dobře specifika výchovné práce v této 
oblasti a dokáže se žáky navázat potřebný vztah důvěry. Aktivně spolupracuje s výchovnou 
poradkyní, s třídními učiteli a vychovatelkami, umí jednat s rodiči a má přehled o žácích i 
jejich rodinném zázemí, je v pravidelném kontaktu se sociálním kurátorem a zúčastňuje se 
jednání výchovné komise. V závažných případech projednává své postupy s vedením školy a 
podílí se na tvorbě ročního i dlouhodobého plánu v oblasti prevence.  
 
Poradenské služby  
 
                 Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb prostřednictvím výchovné  
poradkyně a školního metodika prevence. Oba úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, 
ostatními učiteli a vychovatelkami školní družiny. Poradenské služby se zaměřují především 
na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování, kariérové 
poradenství, integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 
z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, průběžnou a dlouhodobou 
péči o žáky s neprospěchem a metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a 
speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. 
 
7.1 Zájmová činnost organizovaná školou 
 

Sportovní hry 1. stupeň 

Výtvarné činnosti 1. stupeň 

Pěvecký sbor 1. a 2. stupeň 

Pohybové hry 1. a 2. stupeň 

Výtvarné činnosti 1. a 2. stupeň 

Jóga 1. stupeň, děti z 51. MŠ 

Florball 5.- 6. ročník 

Anglický jazyk 6.- 9. ročník 

Zábavná matematika 5.-7. ročník 

Florball 7. ročník 

Basketball 6.- 9. ročník 

Zdravotnický kroužek 7. ročník  

ANP - náprava - IŽ 3.- 5. ročník 
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Ve školním roce jsme otevřeli celkem 13 zájmových kroužků a celkem bylo zapojeno 221 
žáků. 
 
Zájmové vzdělávání – činnost školní družiny 
 
Celoroční zaměření naší školní družiny ve školním roce 2013/2014 bylo dáno tématem 
„Knížka a čtení není jen pro pobavení“. Podařilo se nám žáky vhodně a podnětně zapojit do 
všech společných příležitostných akcích obsahujících prvky her a kreativit, přátelskou 
atmosférou podporovat a rozvíjet dovednosti žáků, aktivní využívání volného času a radosti 
z dosažených úspěchů. 
 

16. října 2013 PROGRAM BRILIANTINA 

24. října 2013 PODZIMNÍ HRÁTKY 

8. listopadu 2013 STRAŠIDELNÉ HEMŽENÍ 

5. prosince 2013 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

18. prosince 2013 VÁNOČNÍ BESÍDKA 

15. a 16. ledna 2014 ZÁPISY DO 1. TŘÍD 

28. února 2014 MAŠKARNÍ BÁL 

12. března 2014 BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ PLZEŇ 

9. a 23. dubna 2014 NÁVŠTĚVA HUDEBNÍ A INTERNETOVÉ KNIHOVNY 

13. května 2014 VÝLET ZA ŘEMESLY NA BÝKOV 

28. května 2014 NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE KE DNI DĚTÍ 

29. května 2014 DRUŽINOŠOU – pěvecká soutěž 

9. – 13. června 2014 NÁŠ JÍDELNÍČEK 

12. června 2014 KRESLENÍ NA CHODNÍKU 

17. června 2014 DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ SOUTĚŽ 

24. června 2014 DRUŽINOVÝ SILVESTR aneb rozloučení  
se školním rokem 2013/2014 

 
 
Pěvecký sbor Beránci pod vedením paní vychovatelky Lady Beránkové působí na naší škole 
teprve dva roky, přesto nás však dokázal v minulém školním roce velmi úspěšně 
reprezentovat na mnoha akcích. Také počet třiceti sboristů z řad žáků naší školy ukázal 
zejména svým náročným repertoárem celoroční práci, ke které žáci přistupovali nejen 
svědomitě, ale především s nadšením ukázat ostatním, jak lze aktivně využívat volný čas. 
 
 

3. prosince 2013 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ pro bývalé zaměstnance ČEZ 

6. prosince 2013 VÁNOČNÍ PÁSMO PRO DĚTI Z MŠ 

16. prosince 2013 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU RADNICE UMO 2 

6. května 2014 ZPÍVÁNÍ KE DNI MATEK bývalým zaměstnancům ČEZ 
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16. června 2014 VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD -  vystoupení na zahradě u 
dominikánů 

 
 
7.2 Mimoškolní aktivity 
 
Pěvecké vystoupení pro veřejnost před ÚMO 2 Plzeň – Zpívání u vánočního stromu 
Žákovská vystoupení pro seniory Klubu seniorů ČEZ ( 2x ročně) 
Žákovská vystoupení pro děti z partnerských mateřských škol, tj. 51. 89. MŠ 
Žákovské vystoupení u příležitosti zahájení Víkendu otevřených zahrad 
Práce pro hnutí Na vlastních nohou ,,Stonožka“ – odesláno 70 vánočních přání a výtěžek 
z prodeje vlastních výrobků žáků ve výši 2000,- Kč 
Celodenní sportovní hry s partnerskou 13. ZŠ v Plzni 
Lyžařský výcvikový kurz žáků 7.- 8. ročníku na Šumavě 
Zotavovací pobyt dětí 4. ročníku na Šumavě 
Turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně 
Bruslení pro děti 1. a 2. stupně 
Olympiáda pro děti 1. stupně – soutěž v lehké atletice 
Školní liga házené – organizace 1 kola soutěže 
,,Poštolka“ – celodenní cvičení v přírodě s brannými prvky (účast družstev žáků 5.-9.ročníků) 
Školní kolo recitační a pěvecké soutěže 
Projektový Den Země – zvlášť pro žáky 1. a 2. stupně 
Den dětí pro žáky 1. stupně 
Účast na divadelních a filmových představeních – každý ročník 1x divadelní představení, 1x 
film ( divadlo Alfa, KD Peklo – esprit, Divadlo J.K.Tyla, Multikino Cinema City) 
Účast dětí na projekci a následné besedě o N. Wintonovi – Měšťanská beseda 
Školní výlety a exkurze 
Návštěvy ekologické statku v Prusinách 
Exkurze do Plzeňského rozhlasu 
Organizace výchovných koncertů přímo na škole  
 
7.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
 
Škola spolupracuje s 13. základní školou v Plzni. V rámci spolupráce jsme v závěru školního 
roku uspořádali celodenní sportovní soutěž v areálu TJ Lokomotiva Plzeň. Mezi partnerské 
mateřské školy patří především 51. MŠ U Krtka, Částkova ulice (na škole je umístěno 
odloučené pracoviště) a 89. MŠ v Habrově ulici. Pro děti z těchto MŠ připravujeme žákovská 
vystoupení, pomohli jsme při organizaci Dne dětí, organizovali jsme Den otevřených dveří 
pro zákonné zástupce předškoláků. Děti z MŠ a žáci 1. stupně se zúčastnili společného 
divadelního představení přímo v areálu školní budovy.  
Škola má dále uzavřenu partnerskou smlouvu s Masarykovo základní školou a mateřskou 
školou v Žihli. V tomto školním roce 2013/2014 však z provozně technických a finančních 
důvodů nedošlo k realizaci plánovaných společných akcí. 
 
7.4 Partnerství se školami v zahraničí 
                               - ne – 
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7.5 Zapojení do projektů 
 
7.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015 
 

Projekt Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor – škola opětovně velmi 
aktivně do projektu zapojena(v loňském roce jsme získali 1. místo).  Žáci mají možnost 
podílet se na budování a vylepšování veřejných prostranství svého města. Nejedná se o 
pouhé návrhy, ale aktivní činnost směřující k reálné proměně dané lokality. Projekt zahrnuje 
vytipování vhodného místa, zpracování a prezentaci návrhu, oslovení veřejnosti a další 
náročné aktivity, ve kterých si naši žáci vedli velmi zdatně. V březnu 2014 prezentovali žáci 
výsledek své práce na veřejnosti a svůj projekt obhajovali. Výkony týmů byly vyrovnané a 
porota pak udělovala pouze certifikáty všem účastníků soutěže. 
 

 Projekt Víkend otevřených zahrad – projekt škola realizuje již 2. rokem. Jedná se o 

celosvětovou akci, a to zpřístupnit veřejnosti alespoň jednou v roce běžně nepřístupné 

zahrady.  Ve dnech 14. a 15. června 2014 proběhl v klášterní zahradě dominikánů na 

Jiráskově náměstí tradiční Víkend otevřených zahrad. Tuto akci zorganizovalo občanské 

sdružení Paradisus ve spolupráci s Masarykovou základní školou a klášterem dominikánů.  

Letošní ročník byl také zajímavý tím, že návštěvníci měli možnost nahlédnout do nově 

zbudované výukové zahrady Masarykovy základní školy, která se nachází přímo v klášterní 

zahradě dominikánů. Žáci společně s učiteli vytvořili bylinnou spirálu, vyvýšené dřevěné 

záhony na zeleninu a také hmyzí hotel. Při zahájení byla odhalen socha sv. Dominika, kterou 

vytvořil student SSUPŠ Zámeček v Plzni. Program  zahrnoval mimo jiné přednášku o bylinách 

RNDr. Mgr. Zdeňky Chocholouškové, PhD., výstavu prací studentů SSUPŠ Zámeček, 

ochutnávku bylinných čajů, výstavu bylin, prodej ručních výrobků stacionáře EXODUS a v 

neposlední řadě prodej sazenic zeleniny a léčivých rostlin Kotvičníkové farmy z Břas nebo 

výtvarnou dílnu Masarykovy základní školy. V průběhu víkendu si prohlédlo zahradu 2200 

návštěvníků. 

 

7.5.2 Ostatní projekty 

 
Škola zapojena do těchto projektů: 
 
Příběhy našich sousedů ( organizuje  POST BELLUM) – na projektu  pracovala skupina 5 žáků 
9. ročníku od ledna do června 2014. Projekt „Příběhy našich sousedů“ je založen na 
oslovování pamětníků a čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů. Vše je 
zaznamenáváno pomocí audio techniky a následně prezentováno na portálu Paměť národa. 

Projekt vznikl na základě doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. Ve svém projektu 
zpracovali životní příběh 1 pamětnice z Bílé Hory. V červnu 2014 prezentovali žáci výsledek 
svého snažení na plzeňské radnici a získali krásné 2. místo.  
 
Projekt Zmizelí sousedé (projekt Židovského muzea v Praze)  – jedná se o celoroční realizaci 
putovní výstavy v prostorách školy (projekt Židovského muzea v Praze) a účast žáků na 
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besedách a seminářích s tematikou holocaustu, žáci získávají informace o občanech 
židovského původu, kteří z nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války.  
Zapojení školy do tohoto projektu vnímáme jako metodickou inspiraci, jak zařadit učivo 
období holocaustu do školního vzdělávacího programu. Projekt byl již v roce 2009 oceněn 
Evropskou komisí jako příklad dlouhodobého společenskovědního projektu. Kromě realizace 
výstavy se žáci 7. – 9. ročníků účastnili vzdělávacího semináře a besedy zaměřené na 
tematiku moderních dějin.  Projekt představili žáci také rodičům při červnovém aktivu a byli 
velmi oceněni za kultivovaný projev a důkladnou přípravu.                              
 
Projekt eBezpečnost ( Bezpečný Plzeňský kraj) – projekt je zaměřen směrem k žákům, 
učitelům i rodičům a jeho součástí byly vzdělávací semináře pro učitele o práci s facebookem 
a možných rizicích, semináře pro rodiče s informacemi o kyberšikaně a facebooku a účast 
žáků školy ve vědomostní  internetové soutěži, kde si ověřují znalosti v oblasti bezpečnosti 
při práci s facebookem ( zapojili se žáci téměř všichni žáci 2. stupně). 
Škola byla v rámci projektu eBezpečnost za rok 2013 vyhodnocena již  po druhé jako nejlépe 
zapojená škola ve své kategorii a získala finanční dar ve výši 20.000,- Kč  na pořízení vybavení  
souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti  žáků při jejich práci v prostředí Internetu 
a nakupování online.  
 
Projekt ,,Stonožka“ – hnutí Na vlastních nohou 
 
Každoročně ve prospěch tohoto humanitárního hnutí vyrábíme vánoční přáníčka, která 
posíláme do Norska. Za prodej výtvarných výrobků našich žáků jsme při konzultacích 
v listopadu 2013 získali 2000,- Kč a tato částka byla zaslána na účet organizace.  
 
  
7.6 Výchovné poradenství 

 
7.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

 
Včasná profesní orientace – volba povolání 
 
                Tato oblast – volba povolání - patří mezi nejdůležitější úkoly výchovného 
poradenství. Žáci i zákonní zástupci  hojně  využívali služeb výchovné  poradkyně  právě při 
poradách o vhodném výběru střední školy nebo učiliště, vhodného budoucího povolání. Mezi 
nejčastěji  konzultovaná  témata patřila problematika systému konání přijímacích zkoušek, 
podávání přihlášek, doručování zápisových lístků, vyhledávání informací a proces odvolacího 
řízení.  
             První informační společná  schůzka  s rodiči vycházejících se pravidelně koná již v 
listopadu, následně pak probíhají individuální  pohovory v rámci poradenské činnosti. 
             Nejčastější formou práce se žáky byly individuální pohovory doplněné skupinovými 
informacemi, setkání se zástupci některých středních škol a učilišť přímo na škole, účast na 
Dnech otevřených dveří středních škol a předávání nejrůznějších propagačních materiálů a 
prezentací. Žáci 9. ročníků absolvovali návštěvu Úřadu práce v Plzni, kde získali další 
informace týkající se například uplatnění absolventů různých typů středních škol na trhu 
práce. 
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                Velmi se osvědčila prezentace informací prostřednictvím webových stránek školy, 
prezentace středních škol přímo na škole zástupci jednotlivých škol, návštěvy středníchškol 
při Dnech otevřených dveří a účast na veletrhu studijních příležitostí v Plzni. 
 
Projekt  Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje 
 
               Z důvodu podpory zájmu žáků o technické činnosti jsme opětovně zapojili žáky 8. a 
9. ročníků do krajské soutěže technických dovedností ( zpracování projektů pomocí 
elektrotechnické stavebnice, do finále postoupili 3 naši žáci a účastnili se v červnu 2014 
závěrečného kola soutěže, v silné konkurenci se umístil 1 žák na 9. místě) a do krajské 
soutěže ,,Řemeslo má zlaté dno”, ve které získala naše žákyně 2. místo za kvalitní technické 
a rukodělné zpracování dvojplošníku. 
      
Rozmisťovací řízení 
 
Přijímacího řízení se zúčastnilo  27 žáků  z 9. ročníku, z toho 1 žák se hlásil na gymnásium, 21 
žáků na úplné střední školy s maturitou a 5 žáků na střední odborné učiliště. Tito žáci byli 
přijati. 
Z nižšího 7. ročníku byl přijat ke studiu na OU 1 žák. 
Na víceletá gymnázia se hlásili 2 žáci a 1 byl přijat. 
 
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
          Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována velká pozornost. Týká se 
především žáků se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, žáků ze socio-
kulturně znevýhodněného prostředí a žáků – cizinců (11%).  
         Pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování jsou vypracovány na základě žádosti 
rodičů individuální  vzdělávací plány, které jsou po konzultaci s pracovníky Pedogogicko- 
psychologické poradny v Plzni vodítkem učitelům pro výchovně vzdělávací práci s těmito 
žáky. Důsledně je přistupováno k typu postižení při hodnocení výsledků vzdělávání 
integrovaných žáků. 
                     Ve školním roce jsme integrovali a vzdělávali podle individuálních vzdělávacích 
plánů celkem 14 žáků (vývojové poruchy učení), celkem bylo však vyšetřeno 43 žáků (cca 15 
% z celkového počtu žáků) – diagnostikovány různé stupně vývojové poruchy učení nebo 
chování. 
                Žáci 1. stupně navštěvují kroužky ANP ( nápravná péče), které vedou proškolené 
učitelky. Kartotéku a veškerou dokumentaci těchto žáků vede výchovná poradkyně, sleduje 
platnost těchto vyšetření a organizačně po dohodě se zákonnými zástupci zajišťuje vyšetření 
nová. S pracovníky PPP je v úzkém kontaktu a zúčastňuje se společných jednání a 
vzdělávacích seminářů. 
Ve školním  roce 2013/2014 roce bylo na vyšetření do PPP posláno  celkem  9 žáků. 
                Dětem ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí pomáháme v rámci pobytu ve 
školní družině v přípravě na vyučování a ve spolupráci se společností Tady a teď,o.p.s. 
umožňujeme doučování těchto dětí přímo na škole a v rodině .  
 
Spolupráce s metodikem prevence při řešení výchovných problémů žáků                   
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               Výchovná poradkyně koordinuje svoji činnost s metodikem prevence rizikového 
chování a připravuje podklady pro jednání výchovných komisí při řešení výchovných 
problémů a dalších sociálně patologických jevů. Se zákonnými zástupci je jednáno okamžitě 
při vzniklých problémech a škole se tak daří eliminovat případy nežádoucího chování. 
Výchovná poradkyně informuje ostatní kolegy o vzdělávacích postupech a metodách práce s 
těmito žáky a o závěrech z jednání výchovné komise. 
                Spolupráce mezi třídními učiteli a výchovnou poradkyní je samozřejmostí. Dochází k 
včasnému předávání informací  a škola má přehled o potížích žáka (osobnostní, rodinné, 
vztahové),o náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, 
porušování pravidel soužití ve škole žákem, apod. 
              VP navrhuje ředitelce školy svolání výchovné komise a opatření k nápravě, vede 
individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další 
pomoci (aktualizuje adresář sociálních služeb, linky bezpečí, apod.). Jedná se sociálním 
odborem městské části ÚMO 2Plzeň. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP 
aj. 
 
Zaměření poradenských služeb 
                Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb prostřednictvím výchovné 
poradkyně a školního metodika prevence. Oba úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, 
učiteli výchov a vychovatelkami školní družiny. Poradenské služby se zaměřují na prevenci 
školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování (škola má každoročně zpracovaný 
aktuální plán činnosti pro tuto oblast – východiskem je vyhodnocení uplynulého školního 
roku), kariérové poradenství, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se 
sociálním znevýhodněním (učitelé poskytují hodiny náprav čtení a doučují zaostávající žáky a 
cizince), péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků – zapojování do soutěží a 
olympiád, do činnosti žákovského parlamentu, vedení skupin a diferenciace učiva, 
průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho 
snižování – spolupráce se společností DOMUSE v Plzni (Centrem pro rodinu) a společností 
Tady a teď,o.p.s.- jedná se o pomoc dětem s doučováním přímo v rodinách nebo ve školních 
prostorách  a navázání úzké spolupráce rodiny a školy. 
          Informace pro rodiče zveřejňujeme rovněž na webových stránkách školy.  

 
7.6.2 Spolupráce s PPP 
 

Výchovná poradkyně se zúčastňuje pravidelných setkání s pracovníky PPP v Plzni a předává 
podrobné informace vedení školy i ostatním pedagogům. Spolupráce školy a PPP je na velmi 
dobré úrovni a týká se především těchto oblastí: včasné vyšetření žáků s podezřením na 
určitý typ vývojové poruchy učení a chování, diagnostiky příčin výchovně vzdělávacích obtíží 
žáků, psychologické a speciálně pedagogické pomoci při zvládání těchto obtíží, vyšetření 
žáků v případě odkladu školní docházky, popř. dodatečných odkladů. 
 
 

7.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 
 
Úzká spolupráce rodiny i školy pokračovala i ve školním roce 2013/2014. Vedení školy se 
pravidelně nejméně 2x ročně setkává se zástupci občanského sdružení Klubu rodičů (existuje 
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při škole od r. 1994) na společných jednáních. Zákonní jsou informováni o hlavních cílech 
školy, o vnitřních směrnicích a školním vzdělávacím programu, o právních předpisech a 
změnách v legislativě a mají možnost se k chodu školy vyjádřit. Zákonní zástupci jsou na 
společných schůzkách, individuálních konzultacích a Dnech otevřených dveří školy (3x ročně) 
včas informováni o prospěchu a chování žáka. Škola využívá pro předávání informací o 
docházce a prospěchu rovněž školu on-line, podrobné informace o chodu školy a akcích 
v jednotlivých měsících zveřejňujeme na webových stránkách školy. 
Zákonní zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost požádat o 
zpracování individuálního vzdělávacího plánu, mohou se se školou dohodnout na způsobu 
hodnocení a na poskytování nápravné péče školou. Dohodnuté postupy jsou potvrzeny rodiči 
ve smlouvě. 
 
Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií: 
S Policií ČR a Městskou policií spolupracujeme v oblasti prevence kriminality (týká se 
včasného šetření pro zjištění rizikového chování a odhalování trestné činnosti, při 
záškoláctví, při podezření na šikanu, apod.), v oblasti dopravní výchovy (žáci 1. stupně), žáci 
2. stupně se účastní přednášek a seminářů v rámci nabídky preventivní skupiny Policie ČR – 
týká se oblastí prevence rizikového chování. Škola se účastní celoměstské akce Den 
s městkou policií. 
 
Spolupráce s Úřadem městského obvodu: 
Spolupracujeme s odborem životního prostředí ÚMO 2Plzeň (úprava zeleně v okolí školy), ve 
spolupráci s tiskovým odborem zveřejňujeme informace o škole v místním Zpravodaji a  
velmi dobrá je spolupráce se sociálním odborem ÚMO 2 Plzeň při řešení sociálně 
patologických jevů. Sociální kurátor se v nutných případech zúčastňuje jednání výchovné 
komise. Škola se zapojuje do akcí ÚMO 2 Plzeň pro veřejnost (např. Zpívání u vánočního 
stromu, zapojujeme žáky do soutěží, které jsou městskou částí vyhlašovány.) Škola poskytuje 
prostory v případě konání voleb.        
       
 
7.6 Účast v soutěžích 
 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 
žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková      

regionální Stolní tenis 5 1. 2. 3. 

 eBezpečnost 75 1.   

 Miniházená 10 1.   

 Řemeslo má zlaté dno 3  2.  

 Soutěž technických 
dovedností 

3    

okresní Olympiáda v Aj 2 1.   

 Turnaj ve florbalu 6 1.   

 Příběhy našich 
sousedů 

5  2.  
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 Školní liga házené 58 3x 1. 2x 2. 3x 3. 

 Pěstuj prostor 20    

 Den Země – výtvarná 
soutěž 

15  2. 2x 3. 

 Dějepisná olympiáda 2    

 Zeměpisná olympiáda 2    

 McDonalď CUP 12    

 Biologická olympiáda 3    

 Pythagoriáda 2    

 Mladý zdravotník 5    

 Plzeňská dopravní liga 10    

    
 

7 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
                                                    -    ne - 

 
8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů  
 
Magistrát MP: 
 

1. Projekt „Primární prevence“                                15 000,- Kč 

2. Projekt „Podpora sportovních aktivit“  20 000,- Kč 

3. Projekt „Podpora aktivit k technickému 
vzdělávání“                                           

28 000,- Kč 
 

4. Projekt „Podpora mimoškolních aktivit“                                                                15 000,- Kč 

                                         
ÚMO 2 Plzeň: 
 

1. Projekt ,, Zelená učebna“                                                                                           32.000,- Kč 

 
MŠMT: 
1. Projekt EU peníze školám – ukončení v květnu 2014 - výše dotace 1.595.305,-Kč 
                                                                                                                         
   
9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
V průběhu školního roku 2013/2014 se inspekce ČŠI neuskutečnila. 
 
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Na základě potřeb školy a finančních možností byl stanoven roční plán dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. V průběhu školního roku 2013/2014 jsme se zaměřili na oblast 
odborností, ICT technologie a primární prevenci rizikového chování. 
Celkem jsme na vzdělávání pedagogických pracovníků vynaložili ve školním roce 2013/2014 
částku 12798,-Kč. 
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Hrazeno z prostředků na DVPP 

Školící 
Název akce 

Finanční 

instituce náročnost 

KCV a JŠ Počátky české státnosti 400,- 

KCV a JŠ Exkurze do expozice Geosvět 500,- 

KCV a JŠ Finanční matematika na ZŠ 460,- 

KCV a JŠ Kreativní výtvarné techniky 400,- 

KCV a JŠ Online tvorba a úprava fotografií 460,- 

KCV a JŠ Druhý ČS odboj 400,- 

 KCV a JŠ Školní družina-  činnosti 390,- 

KCV a JŠ Vývojové poruchy učení a chování 650,- 

KCV a JŠ ŠD - netradiční vazby - dekorace 680,- 

KCV a JŠ 3D kreslení v programu Google 460,- 

Celkem 
 

4.800,- 

 
Hrazeno z prostředků MMP 

Zákon o pedagogických pracovnících 998,- 

Školení pro pedagogy - Primární prevence soc. patolog. jevů 1.030,- 

Školení pro pedagogy - Primární prevence soc. patolog. jevů 970,- 

Školení pro pedagogy - APPLE TV + programy pages - PC 5.000,- 

Celkem 7998,- 

 
Ve školním roce 2013/2014 pokračovali někteří učitelé ve vzdělávání v rámci programu 
celoživotního vzdělávání organizované Ústavem celoživotního vzdělávání -  vzdělávání se 
uskutečňuje formou online a je zaměřeno na práci s interaktivní tabulí, využití e-learningu při 
samostatné přípravě žáka, metodiku on-line vzdělávání.  
Škola je zapojena v projektu PF ZČU Plzeň ,,Podpora pro rozvoj a zavádění ICT ve školách 
v Plzeňském kraji“ – kurzy jsou bezplatné.  
 

12 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Škola úzce spolupracuje s občanským sdružením Paradisus, které vzniklo v roce 2013 
z iniciativy pedagogů. Členy spolku mohou být rovněž žáci, zákonní zástupci žáků i ostatní 
veřejnost.  Posláním spolku je aktivně pomáhat při realizaci dlouhodobých školních projektů 
– tj. vybudování ,,Zelené učebny“ v pronajatém areálu klášterní zahrady (výuka pěstitelských 
prací, výuka přírodovědných oborů a pobyt dětí v přírodě) a organizace Víkendu otevřených 
zahrad (již tradiční prezentační akce školy určená veřejnosti) ve spolupráci s převorem 
kláštera dominikánů. 
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2013 

 
 

1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013  
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 22 / 21,122 13 / 10,793 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

   
                28 302,- Kč 

       
                  13 852,- Kč 

 
2 Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

 
a) Příjmy (kalendářní rok 2013) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 11 345 - 11 345 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele - - - 

dotace na provozní výdaje (včetně EU) 5 627 - 5 627 

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele - 455 455 

poplatky od rodičů – školné 74 - 74 

příjmy z doplňkové  činnosti - 234 234 

ostatní příjmy  2 243 -   2 243 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2013) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

Investiční     

Neinvestiční 11 345 7 922 423 19 690 

z toho:     

- přímé náklady 11 345 1 344 107 12 796 

    na platy pracovníků 8 262 671 79 9 012 

    ostatní osobní náklady 44 118 - 162 

    zákonné odvody + FKSP 2 886 235 28 3 149 

    náklady na DVPP 3 - - 3 

    náklady na učební pomůcky 36 317 - 353 

    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, 
OOPP) 

114 3 - 117 

    ostatní náklady     

 - provozní náklady  6 578 316 6 894 

    energie  1 432 59 1 491 
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    opravy a údržba nemovitého majetku  1 574 64 1 638 

    nájemné  35 - 35 

    odpisy majetku  504 8            512 

   spotřební materiál + ostatní služby  3 033 185         3 218 

 
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2013) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 31,29 31,917            0,627 

Mzdové prostředky na platy(ÚZ33353) 8 175 8 175 0 

Mzdové prostředky – OPPP 44 44 0 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 3 126 3 126 0 

Pozn.: rozdíl + 0,627 je způsoben zastupujícími pracovníky za nemocné  
 
 
d)   Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků,  objem vynaložených   

Kč),  v rámci jakého programu  

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků Kč  

Vedoucích pracovníků 1 998,- 

V oblasti cizích jazyků 0 0 

V oblasti SIPVZ 1 460,- 

K prohloubení odbornosti 6 2740,- 

Odborná literatura pro učitele 16 16 810,-  

CELKEM 24 21.008,- 

 
Pozn.:   
1)V oblasti cizích jazyků si 1 vyučující rozšiřuje kvalifikaci studiem anglického jazyka při PF ZČU 
2)Učitelé jsou zapojeni do bezplatného dalšího on-line vzdělávání v rámci projektů Podpora pro rozvoj ICT ve 
školách v Plzeňském kraji 

 
 
 
 
V Plzni dne 20. září 2014                                                                  Mgr. Marta Jakešová  
                                                                                                                        ředitelka školy             
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Školní rok 2013/2014 
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Úspěch našich žáků ve stolním tenisu -  1. a 2. místo 

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 se uskutečnilo sdružené okresní a krajské 

finále školních družstev ve stolním tenisu (III. kategorie - 6. a 7. 

třídy). Žáci naší školy zaznamenali vynikající úspěch, když družstvo 

dívek turnaj vyhrálo a družstvo chlapců se umístilo na 2. místě. 

Dívky hrály ve složení Andrea Hromiaková a Tereza Frömerová (obě 

VI. třída). 

Družstvo chlapců tvořili Matěj Moučka (VII.B), Jaroslav Ivanišyn 

a Jan Ledvina (VI. třída).Obě družstva dostala diplomy a poháry. 
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1. místo v projektu eBezpečnost 
 

     

Škola je do projektu Plzeňského kraje - eBezpečnost – velmi aktivně zapojena 

již 3. rokem, neboť bezpečná práce v prostředí internetu a na facebooku patří 

v současné době k prioritám školy. Chceme zvýšit bezpečnost našich dětí při 

používání informačních a komunikačních technologií. V letošním roce získali 1. 

místo za aktivní přístup již po druhé. 

Projekt je zaměřen směrem k žákům, učitelům i rodičům. Součástí projektu jsou 

vzdělávací semináře pro učitele o práci s Facebookem a možných rizicích, 

semináře pro rodiče s informacemi o kyberšikaně a Facebooku a účast ve 

vědomostní  internetové soutěži, kde si žáci si ověřují znalosti v oblasti 

bezpečnosti při práci s Facebookem ( zapojili se žáci 2. stupně) – organizačně 

zajistila p. učitelka Brejchová. 

Jako ocenění získáváme finanční dar ve výši 20.000,- Kč, který budeme 

moci využít na pořízení vybavení (hardware i software) souvisejícího se 

zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při práci v prostředí internetu. Cena 

byla slavnostně předána na vyhodnocení projektu eBezpečnost, které se 

uskutečnilo  dne 19. 12. 2013 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v Plzni.  
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Podpora technických dovedností 
 

Ve dnech 19. 11. a 26. 11. 2013 se žáci 8. a 9. ročníků 

 zúčastnili akce ,,Podpora technických dovedností“  v prostorách 

SPŠE Plzeň. 

Žáci sestavovali jednoduchý elektrický  obvod s LED diodou, 

který vyzkoušeli na pájivém poli a zapájeli.  

Odcházeli s výkřiky: ,,HURÁ SVÍTÍ !!!!!!!“ 
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Olympiáda v anglickém jazyce 
 

Dne 19. února 2014 se konalo okresní kolo Olympiády v anglickém 

jazyce. Naše žákyně Mona Dimitrova se umístila na 1. místě a udělala 

nám všem velkou radost. Především však svojí paní učitelce anglického 

jazyka Marii Vlčkové, která také spoluorganizuje školní kolo soutěže 

v anglickém jazyce a která žákyni do soutěže připravovala.   
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Projektový den na téma „Ochrana člověka“  

Projektový den na téma ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

jsme zařadili  do výuky již první zářijový týden v pátek 6. září. Do akce byli 

zapojeni všichni žáci 5. až 9. ročníků. Výuka s praktickými ukázkami a praktickým 

výcvikem probíhala ve čtyřech hodinových blocích na čtyřech stanovištích. Žáci 

si procvičili poskytování první pomoci, v interaktivních výukových programech si 

znovu zopakovali chování v případech živelních pohrom a havárií, besedovali na 

téma osobní ochrany a bezpečného chování. 

Na závěr celého dne si žáci v připravených testech ověřili své znalosti. 

Problematika ochrany člověka je za běžných rizik a mimořádných událostí je 

zařazena do obsahu školního vzdělávacího programu a učivo je rozloženo do 

jednotlivých ročníků. Pozornost zaměřujeme především na osvojování dovedností 

a způsobů jednání, a to při praktickém nácviku a provádění ukázek, které jsou 

součástí výuky v každém ročníku. 
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Příběhy našich sousedů – 2. místo 
 

Od dubna do června 2014 pracovali žáci 9. ročníku Kristýna 

Drážďanská, Karla Boháčová, Anna Svobodová, Martin Pivoňka a Jan 

Řeřicha pod vedením p. uč. Pavly Krausové na projektu společnosti 

Post Bellum  „Příběhy našich sousedů“. Ve svém projektu zpracovali 

životní příběh  

paní Jany Fialkové z Bílé Hory. Jejich úsilí se vyplatilo. Dne 11. června 

2014 na Magistrátu města Plzně získali ve velké konkurenci 6 

plzeňských škol krásné 2. místo. Práci našich dětí si můžete 

prohlédnout na portálu www.pribehynasichsousedu.cz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/
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Zpívání u vánočního stromu 
Je již několikaletou tradicí, že naše děti vystupují s lidovými koledami 

před vyzdobeným vánočním stromem v prostranství ÚMO 2 Plzeň. 

V podvečerních hodinách 16. prosince 2013 předvedli své umění naši 

nejmenší žáčci pod vedením paní vychovatelky Lady Beránkové. 

Vánoční atmosféru si vychutnaly nejen děti, ale i diváci, kteří 

sledovali vystoupení dětí s dojetím i překvapením, co všechno se děti 

dokázaly v krátké době naučit. Po ukončení programu dostaly děti 

sladkou odměnu od organizátorky akce paní Jany Kolářové a drobný 

dárek od vedení školy.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 
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Vzpomínali jsme na válečné veterány 
 

Dne 21. února 2014 proběhla na škole beseda s podplukovníkem 

Petrem Budínským, posledním velitelem v Líních, který po rozpuštění 

línského vzdušného útvaru létal v misích v bývalé Jugoslávii, 

Afghánistánu, byl pilotem vládní letky prezidenta Václava Havla. 

Besedy se zúčastnili žáci 9. ročníku a vybraní žáci z nižších ročníků, 

kteří mají zájem o danou látku. Vzpomínalo se na válečné veterány 2. 

světové války, diskutovalo se o naší armádě, o letadlech. Mluvilo se o 

nutnosti učit se cizí jazyky i o tom, že život  v zahraničí se nám 

někdy zdá krásný a snadný, ale ve skutečnosti tomu tak není. Letci se 

prý vždy rádi vraceli domů (pokud mohli a nemuseli emigrovat před 

komunistickým režimem v 50. letech). 
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Projektový Den Země 
Projektový den Den Země jsme vzhledem k časové i organizační náročnosti 

rozdělili na dvě části. 

      1. část se uskutečnila ve středu 23. dubna 2014, kdy si nejprve žáci 

I. stupně připomněli Den Země. Akce se konala ve Chvojkových lomech. Za 

pěkného počasí žáci plnili na 19 stanovištích různé vědomostní úkoly 

s přírodní tematikou. Poznávali jarní, léčivé byliny, stromy, řešili skrývačky 

slov ve větách, zopakovali si stopy zvířat, znalosti o ročním období, luštili 

křížovky, přesmyčky a souřadničky a také si zasportovali.  

   Do projektu byli zapojeni také žáci 8. ročníku, kteří na stanovištích 

vysvětlovali mladším spolužákům, jak mají úkoly plnit a za správné splnění 

úkolu jim přidělovali body. 

Následně pak třídní učitelky si ve třídách úkoly žáků vyhodnotily. 

    2. část se konala dne 29. dubna 2014. V tento den všichni žáci II. 

stupně pracovali ve skupinách na zadaných přírodovědných tématech, 

informace vyhledávali v nejrůznějších materiálech a na internetu a svoji 

práci pak prezentovali před ostatními žáky v tělocvičně školy. Vytvořené 

materiály budou součástí výstavy prací žáků u příležitostí Víkendu otevřených 

zahrad, který se uskuteční ve dnech 14. a 15. června 2014 v zahradě 

dominikánského kláštera na Slovanech.  
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V plzeňském kraji proběhlo páté kolo soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ 
 

Plzeňský kraj v letošním roce vyhlásil již pátý ročník rukodělné soutěže „Řemeslo má 

zlaté dno“. Cílem soutěže je popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a 

středních škol, zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání a motivace žáků 

studovat tyto obory na středních školách. Soutěže se mohli zúčastnit žáci všech škol na 

území Plzeňského kraje.  

Žáci do soutěže zasílali různé typy vlastních výrobků (např. hračky, suvenýry, vyučovací 

pomůcky, oděvní doplňky, vybavení domácnosti či hlavolamy apod.). Podmínkou účasti bylo 

vlastnoruční vytvoření výrobku bez pomoci dospělých. Technika zhotovení nebyla 

omezena, stroje se mohly používat pouze pod dohledem dospělých. Každá škola, jejíž žáci 

se chtěli soutěže zúčastnit, musela nejpozději do 25. dubna 2014 uspořádat školní kolo 

soutěže, kde v každé z obsazených věkových kategorií vybrala jednoho vítěze, který 

postoupil do krajského kola soutěže.  

Krajské kolo následně proběhlo v květnu ve Středisku služeb školám v Plzni. Dne 13. 

května 2014 zasedla odborná porota, která určila pořadí prvních tří vítězných výrobků 

v každé soutěžní kategorii. Následně ve dnech 13. – 23. května 2014 proběhla v zasedací 

místnosti Střediska služeb školám, Částkova 78, Plzeň, výstava soutěžních prací v rámci 

krajského kola soutěže. Návštěvníci mohli svými hlasy rozhodnout o udělení Ceny diváka.  

 

Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Řemeslo má zlaté dno“, se uskutečnilo, za 

účasti hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse, dne 10. června 2014 v Plzni, v 

Techmania Science Center o.p.s., kam byla přesunuta výstava všech soutěžních výrobků.  

Krajského kola soutěže se zúčastnilo 51 škol z celého Plzeňského kraje se 78 výrobky.  

 

2.místo Dvojplošník 
Lucie 

Skřipcová 

Masarykova základní škola Plzeň, 

Jiráskovo náměstí 10, příspěvková 

organizace 
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Putovní výstava „Zmizelí sousedé“ 
V suterénu naší školy jsme umístili putovní výstavu „Zmizelí sousedé“. Putovní 

výstava je organizátory připravena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem. Projekt Židovského muzea v Praze vybízí mládež ve věku 12 – 18 let 

k pátrání po sousedech židovského původu, kteří z nejbližšího okolí zmizeli 

převážně v období 2. světové války. Zapojení školy do tohoto projektu vnímáme 

jako metodickou inspiraci, jak zařadit učivo období holocaustu do školního 

vzdělávacího programu. Projekt byl v roce 2009 oceněn Evropskou komisí jako 

příklad dlouhodobého společenskovědního projektu. Kromě výstavy se žáci 7. – 9. 

ročníků účastnili vzdělávacího semináře a besedy zaměřené na tematiku 

moderních dějin.   

Projekt představili žáci také rodičům při červnovým aktivem a byli velmi oceněni 

za kultivovaný projev a důkladnou přípravu.                              
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Žákovská vystoupení v Klubu seniorů ČEZ 

 

            Dvakrát v průběhu školního roku vystoupily naše  děti pro členy Klubu seniorů 

ČEZ. První vystoupení se uskutečnilo v předvánoční době a druhé při příležitosti oslav Dne 

matek. Tyto akce jsou pro děti ze školní družiny, které navštěvují pěvecký kroužek, již 

tradiční a moc se na své vystoupení těší. Společně se svou vedoucí paní vychovatelkou 

Ladou Beránkovou, která doprovázela celé vystoupení hrou na kytaru, zazpívaly děti 

několik známých písní a zahrály také pár skladeb na flétnu. Mnozí z přítomných seniorů a 

seniorek si společně s dětmi také s chutí zazpívali. 

        Píseň Zahrada ticha, která byla také zařazena do programu, byla symbolickou 

pozvánkou na akci naší školy Bylinky v klášteře, která se konala o víkendu ve dnech 14. a 

15. 6. 2014 pod záštitou starosty ÚMO Plzeň 2 Ing. Lumíra Aschenbrennera přímo 

v zahradě kláštera dominikánů na Jiráskově náměstí. Pozvánky pak všem zájemcům 

předala paní učitelka Vlčková. 

Pozornost upoutala během vystoupení dětí i báseň věnovaná všem přítomným matkám.  

          Svůj program ukončily děti společným přáním všeho nejlepšího ke Dni matek.  

Členové Klubu ocenili jejich výkon velkým potleskem. Děti obdržely od vedoucího Klubu  

Pana Jaroslava Neumanna malé upomínkové dárky. 
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Víkend otevřených zahrad 

 
 

Ve dnech 14. a 15. června 2014 proběhl v 

klášterní zahradě dominikánů na Jiráskově 

náměstí tradiční Víkend otevřených 

zahrad. Tuto akci zorganizovalo občanské 

sdružení Paradisus ve spolupráci s 

Masarykovou základní školou a klášterem 

dominikánů.  

Při slavnostním zahájení, které se konalo v 

sobotu v dopoledních hodinách, promluvili 

PaedDr. Antonín Herrmann za občanské 

sdružení Paradisus, primátor města Plzně 

Mgr. Martin Baxa, starosta městského 

obvodu Plzeň 2 Slovany Ing. Lumír 

Aschenbrenner, provinciál České 

dominikánské provincie otec Benedikt Mohelník a také ředitelka Masarykovy 

základní školy Mgr. Marta Jakešová. Během slavnostního úvodu byly předány ceny 

výtvarné soutěže s tématem „Kolorovaná kresba bylin“, které se zúčastnili žáci 

pořádající základní školy. Vrcholem zahájení bylo odhalení sochy sv. Dominika, 

kterou vytvořil student SSUPŠ Zámeček v Plzni. 

Celý víkend provázelo slunné a příjemné počasí, a tak si obyvatelé Slovan mohli 

užívat připravený program, který zahrnoval mimo jiné přednášku o bylinách RNDr. 

Mgr. Zdeňky Chocholouškové, PhD., výstavu prací studentů SSUPŠ Zámeček, 

ochutnávku bylinných čajů, výstavu bylin, prodej ručních výrobků stacionáře 

EXODUS a v neposlední řadě prodej sazenic zeleniny a léčivých rostlin 

Kotvičníkové farmy z Břas nebo výtvarnou dílnu Masarykovy základní školy. 

Letošní ročník byl také zajímavý tím, že návštěvníci měli možnost nahlédnout do 

nově zbudované výukové zahrady Masarykovy základní školy, která se nachází 

přímo v klášterní zahradě dominikánů. Žáci společně s učiteli vytvořili bylinnou 

spirálu, vyvýšené dřevěné záhony na zeleninu a také hmyzí hotel. 

Zahrada uvítala během víkendu přibližně 2200 návštěvníků a věříme, že všichni 

odcházeli obohaceni o nové poznatky a zážitky.  

Na shledanou v příštím roce 2015! 
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