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Výroční zpráva o činnosti školy 
 

za školní rok 2014/2015 
 

 

 

 
 



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:         PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel školy 

           Mgr. Martin Šimek, statutární zástupce   

telefonní spojení:         378 028 680 

e-mailové spojení:        ZSMa@mzs.plzen-edu.cz (skola@mzs.plzen-edu.cz) 

webové stránky školy:        www.masarykovazs.cz  

 
 

1.2 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení  
           č. j. MSMT-41729/2013-2 Rozhodnutí ze dne 11. 10. 2013 s účinností od 1. 1. 2014 
 
 

1.3    Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí čj: 12922/2006-21 o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení) 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Jiráskovo náměstí 10, Plzeň 13 294 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Jiráskovo náměstí 10, Plzeň 13 294 

atd. 

 

1.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských 

zařízení 

Popis oboru  Kód oboru Kapacita oboru 

79-01-C/01 Základní škola 79-01-C 480 

   

Název ŠVP Č. j. V ročníku 

Škola pro Evropu 00189/2006-1 1.- 2. ročník AJ, 

4.- 9. ročník Inf. 

   
                                                                                                                                atd. 

1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin 

 2014/2015 2014/2015 

MŠ - - 

ZŠ 294 13 

ŠD 79 3 

ŠK - - 

 

 

1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

562 279 29 5 4,66 
* uvádějte bez cizích strávníků 
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1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  X 
Projekt Mléko do škol  X 
Projekt Ovoce a zelenina do škol X  

* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

 
1.8   Typ školy 

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

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

 

1.9 Spádový školský obvod školy 
 

          Školský obvod Plzeň 2 (území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

- Katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň 2  

 
1.10   Speciální třídy 

 Počet tříd Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0    

Speciální třída 0  Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 0  Jaký předmět: 
 

 

1.11 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků Ročník 

Mentálně postižení - - 

Sluchově postižení - - 

Zrakově postižení - - 

S vadami řeči - - 

Tělesně postižení 1 1.  

S více vadami 2 1.  

S vývojovou poruchou učení  7 3., 4., 5. 

S vývojovou poruchou chování 3 1., 2. 

Celkem 13  

 

1.12   Materiálně technické zajištění školy 
 

Žáci i učitelé mají pro svoji práci vytvořeny velmi dobré materiálně technické podmínky. 

K zajištění provozu a výuky využívá škola v současné době 13 kmenových učeben a 3 oddělení 

ŠD. K naplnění priorit školního vzdělávacího programu slouží tyto odborné učebny: 2 výtvarné 

učebny (1 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. Škola disponuje i bohatě vybavenými školními dílnami s vytvořeným pracovištěm pro 15 

žáků. V současné době je vybaveno 5 učeben interaktivními tabulemi a dalších 6 kmenových 

učeben má dataprojektory s plátnem. Žáci mají k dispozici 2 žákovské knihovny (1 žákovská 

knihovna je spojena s knihovnou učitelskou), pro pedagogy jsou zřízeny 2 sborovny (zvlášť pro I. 

a II. stupeň), je k dispozici 9 kabinetů s potřebnými učebními pomůckami. 
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V budově se nachází menší tělocvična s posilovnou. K výuce lze využívat i učebnu v přírodě 

s dětským koutkem v areálu školního dvora. Škola nemá vlastní hřiště, proto využíváme pro 

výuku tělesné výchovy pronajaté prostory – přilehlé hřiště TJ Sokol V. Plzeň a sokolovnu a halu 

Lokomotivy Plzeň. 

Pro výuku pěstitelství si škola pronajímá část klášterní zahrady, kterou využívají i děti ze školní 

družiny pro pobyt v přírodě. 

Od roku 2011 je v přízemí areálu budov školy umístěno odloučené pracoviště 51. MŠ Plzeň, 

Částkova ul. Další 2 učebny budovy pronajímala škola již řadu let ZUŠ Plzeň, Chválenická ulice, 

kde probíhala výuka v odpoledních hodinách. Tento pronájem byl v závěru školního roku 

2014/2015 ukončen. 
 
 

1.13    Školská rada  
   (datum jejího zřízení, počet členů, poslední volby) 
 

       Školská rada byla zřízena 25. října 2005. Má 6 členů – po dvou ze zákonných zástupců žáků, 

zástupců pracovníků školy a zástupců zřizovatele. Členové školské rady jsou voleni na období 3 

let, poslední volby proběhly 12. 3. 2015. Jednání školské rady svolává předseda a zúčastňuje se 

také ředitel školy, aby projednal se členy záležitosti chodu školy. 

 Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a jejich následnému 

uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje 

případné změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na 

zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další kalendářní rok, 

vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy a navrhuje opatření ke zlepšení, projednává inspekční 

zprávy ČŠI a předkládá podněty řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy. 
 

 

2 Personální zabezpečení činnosti školy 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků          20,24 / 23 98,4 

Z toho odborně kvalifikovaných          19,92 / 22  

 

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: 1 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 13 (přepočet 10,8) 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let - 2 

36 – 50 let 2 7 

51 – 60 let 4 7 

60 – více let 0 1 

Celkem 6 17 

Rodičovská dovolená, MD - 2 
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2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu  2014/2015 Počet zúčastněných pracovníků 

Novela zákon o pedagogických pracovnících 1 

Kurz AJ 2 

Škola v médiích 1 

ŠD- tvorba dekorací, kreativní Vv 2 

Ukrajina 1 

Joga pro děti 1 

Prezentace v kostce 1 

Kvalifikační studium ŘŠ 1 

Využití tabletu v matematice 1 

Jak na preventivní program 1 

Činnost ŠD 1 

Kurz AJ pro začátečníky 1 

Řemesla a povolání s hudbou a pohybem 1 

Výchovné poradenství 1 

Základní norma zdravotnických znalostí ped. pracovníků  6 

Celkem 22 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 0,55/1  

-    pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 

-    pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0,55/1 

 

  

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

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 

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

59 14 45 2 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

34 0 0 5 16 10 3 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 5 

- přijatých na víceletá gymnázia 5 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  3 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 1 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 
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3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 0 

 
 

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

294 132 146 7 16 0 

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

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 1 6 

- z toho 3. stupeň 2 2 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 33.565 

- z toho neomluvené 351 

 

4.4       Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 26 

Důvody: změna bydliště, odchod do ciziny 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 35 

Důvody: změna bydliště, nespokojenost s původní školou, přistěhování z ciziny 

 
 

5. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Oblast prevence rizikového chování žáků vychází ze základního školního dokumentu – 

Minimálního preventivního programu, který je zaměřen na seznámení žáků s tématy v rámci 

výukových předmětů. V této oblasti spolupracujeme: s Centrem protidrogové prevence a 

terapie, o.p.s. Plzeň (P-Centrum), s Centrem lékařské prevence (MUDr. Luhanová), 

s Městskou policií a s Národní iniciativou pro život, o.p.s. Žáci I. stupně využívají 

rozšířených služeb Městské knihovny Plzeň – pobočka Slovany, kde se zúčastňují 

vzdělávacích pořadů zaměřených zejména na kyberšikanu. Žáci 1. třídy byli zapojeni do 

programu „zdravé zuby“, který byl zaměřen na praktický výcvik dentální hygieny. Témata 

z oblasti prevence jsou probírána zejména v předmětu výchova ke zdraví, tělesné výchově a 

přírodopisu a jsou zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, prevenci úrazů a 

ochranu vlastního zdraví. Největší pozornost byla v průběhu školního roku věnována těmto 

tématům: zásady hygieny, zásady zdravé výživy, poruchy příjmu potravin, problematika 

legálních a ilegálních drog, alkoholu a kouření. 
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V oblasti sexuální výchovy byly programy zaměřeny na prevenci neplánovaných těhotenství a 

nebezpečí AIDS. 

V oblasti bezpečnosti a prevence úrazů na bezpečné chování žáků v městské dopravě, setkání 

s cizími lidmi a zábavní pyrotechniku.  

 

 

Seznam přednášek (I. i II. stupeň) z oblasti rizikového chování žáků ve školním roce 2014/15: 

Městská policie Plzeň - téma Centrum lékařské prevence - MUDr. Luhanová - téma 

Cizí člověk My bez úrazů 

Doprava a bezpečnost ve městě Zdravý životní styl 

Zábavní pyrotechnika Zdravé zuby 

Pes v policejní práci Šikana 

Právní vědomí Poruchy příjmu potravin 

Legální drogy, ilegální drogy Marihuana 

Kyberšikana Kouření 

 První pomoc 

 Alkohol 

 AIDS 

 
 
 

6. Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 
 

Nabídka široké škály bezplatných volnočasových aktivit pro žáky je zaměřena na jejich 

vedení k účelnému využití volného času a je nedílnou součástí oblasti prevence rizikového 

chování žáků. V této oblasti škola nabídla žákům následující zájmovou činnost: 

 

I. stupeň II. stupeň 

Sportovní hry Basketbal 

Pohybové hry Florbal 

Výtvarné činnosti - kreslení, malování 

                  -keramika  

Zdravotnický kroužek 

Jóga Anglický jazyk 

Pěvecký sbor Beránci Matematika 

Anglický jazyk Ruský jazyk 

Deskové hry  

Zábavná věda  

Zábavná matematika  

ANP  

Celkem bylo v kroužcích zapojeno za oba stupně vzdělávání 275 žáků školy. 
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Akce pořádané v rámci školní výuky v průběhu školního roku 2014/15: 

Škola v přírodě pro žáky 4. ročníku 

Vystoupení pěveckého sboru pro veřejnost před ÚMO Plzeň 2 - zpívání u vánočního stromu 

Žákovské vystoupení pro klub seniorů ČEZ 

Žákovská vystoupení (Mikuláš, Vánoce) pro děti z partnerských MŠ Plzeň 

Sportovní den se 13. ZŠ Plzeň za účasti fotbalistů FC Viktoria Plzeň 

Lyžařský výcvikový kurz na Šumavě pro žáky 7. – 9. ročníku 

Bruslení pro žáky I. a II. stupně 

Celoroční školní liga házené 4 + 1 pro žáky 3. – 5. tříd 

Sportovní akce s družební ZŠ Dobřany 

Žáci 9. ročníku uspořádali a organizovali projektový Den země pro žáky tříd I. stupně 

Účast na divadelních a filmových představeních 

Školní výlety a exkurze  

Poznávací výlet do pražských botanických zahrad – odměna pro vybrané žáky školy 

Exkurze žáků 9. ročníku do Plzeňského rozhlasu  

Hudebně vzdělávací koncert pro žáky 1. – 9. tříd 

Účast na sportovních soutěžích pořádaných AŠSK 

Doučování žáků 1. a 2. tříd žáky 9. ročníku 

 

6.2 Mimoškolní aktivity – školní družina 
 

Celý uplynulý školní rok provázelo téma MOJE PLZEŇ s mottem „Jaro, léto, podzim, zima, 

v našem městě je nám prima“. Tematické celky byly rozděleny do čtyř části dle ročních 

období:  

- podzim - seznamování se současností města, naší školou a osobnostmi v našem městě 

- zima - historie a městský erb, pověsti a legendy, tradice a zvyky města i regionu spolu    

s významnými občany a rodáky 

- jaro - v duchu tématu Plzeň evropské hlavní město kultury 2015 

- léto - závěr školního roku byl věnován sportu v tradicích, současnosti, sportovnímu vyžití a 

osobnostem sportu našeho města.  

Cílem žáků bylo rozšířit znalosti a dovednosti z historie i současnosti, aktivní zapojení do 

diskusí i témat, rozvíjení komunikačních schopností obohacováním slovní zásoby. 

Zájmovou činností rozvíjet fantazii, tvořivost a estetické cítění žáků, prezentovat své 

výsledky a účelně využívat volný čas sportovními aktivitami a vést žáky k odstraňování 

napětí a výchově ke zdravému životnímu stylu.  

Společné příležitostné akce navazovaly na každoročně konané oblíbené akce: Strašidelné 

hemžení a Maškarní bál, vánoční čas (Advent) zpestřila mikulášská nadílka a vánoční 

besídka. Proběhly besedy s Městskou policií Plzeň, návštěva Hudební a internetové 

knihovny na Slovanech a beseda na téma bezpečný internet a kyberšikana. Téma plzeňských 

pověstí přiblížil program kočovného divadélka Dina, soutěžilo se v kreslení postav 

plzeňských strašidel na chodníku, při stopovačce v okolí Radbuzy poznávaly děti přírodu a 

okolí, cestu kolem světa podnikly děti při společném tematickém výletě v areálu Fantasy 

golfu, prohlédly Sýpky plaského klášterního areálu. Vyzkoušely si sestavování jídelníčku 

pro všechny žáky školy dle našich oblíbených jídel, letos poprvé se uskutečnila pyžamová 

párty s přespáním v ŠD spojená s táborákem a hrami, netradiční sportování a dopravně-

bezpečnostní soutěže proběhly na hřišti TJ Sokola.  

Společný závěr školního roku se uskutečnil v tělocvičně plné obrázků mapující celý 

uplynulý školní rok jako družinový Silvestr aneb rozloučení se školním rokem 2014/2015, 

kde se tančilo, soutěžilo a došlo i k rozloučení s páťáky. 
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6.3 Partnerství se školami v tuzemsku:13. ZŠ Plzeň a ZŠ Dobřany, 51., 80. a 89. MŠ Plzeň 
 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí: 0 
 

6.5 Zapojení do projektů 
 

6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015  

   - Účast na slavnostním zahájení - na návrhu a výrobě školní lodě se podíleli žáci 5. – 9.     

     tříd, kteří nejprve navrhli její podobu a posléze ji vybraní žáci realizovali. 

     -Víkend otevřených zahrad- bylinky v klášteře je tradiční jarní akcí, kterou naše škola 

pořádá v úzké spolupráci s Nadačním fondem Zelený poklad a klášterem dominikánů. 

Letošní ročník zhlédlo více než 1500 návštěvníků, pro které žáci školy připravili velké 

množství doprovodných akcí: bylinnou čajovnu, tvořivou výtvarnou dílnu, koncert vážné 

hudby, výstavu fotografií žáků SSUPŠ Zámeček. V průběhu celého víkendu si mohli 

návštěvníci zakoupit výrobky chráněné dílny Exodus Třemošná a bylinky z Kotvičníkové 

farmy.  

               

     6.5.2 Ostatní - Projektové dny: 

         - vánoční koncert - koncert se konal 18. 12. 2014 v kostele Panny Marie Růžencové na     

     Jiráskově náměstí v Plzni a byl společným vystoupením pěveckého sboru Beránci naší   

     školy s Chrámovým sborem při kostele Panny Marie Růžencové dominikánského kláštera   

     v Plzni. Koncert slavil velký úspěch a přišlo si jej poslechnout více než 350 obyvatel   

     Slovan.  

         - Den zemí - tento projektový den byl zaměřen na seznámení žáků se zeměmi původu   

     spolužáků, kteří se k nám přistěhovali a chodí do naší školy  

         - V rámci projektového dne „Zikmund“ shromažďovali žáci poznatky o svém bývalém    

     spolužákovi ing. Miroslavu Zikmundovi. V pracovních skupinách se seznámili s jeho  

     cestovatelskými poznatky a zážitky z celého světa. Po skončení projektového dne žáci  

     školního parlamentu panu Zikmundovi předložili svoji práci, která ho velice potěšila a od  

     té doby je pan Zikmund se školním parlamentem v písemném kontaktu. 

         - Branný den s MP – je tradiční akcí, kterou v okolí Boleveckého rybníka pořádá naše   

     škola spolu s odborem prevence kriminality Městské policie Plzeň pro žáky ostatních   

     plzeňských škol  

 

6.6 Výchovné poradenství 
 

      6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

Integraci žáků s vývojovými poruchami je věnována velká pozornost. Pro všechny 

žáky s poruchami učení a chování jsou vypracovány individuální plány, které po 

konzultaci s PPP určitými opatřeními řeší problém vývojových poruch. Důsledně je 

přistupováno ke klasifikaci integrovaných žáků. Žáci I. stupně navštěvují kroužky 

ANP, které vedou proškolené učitelky. Kartotéku těchto žáků vede výchovná 

poradkyně, která je sleduje a odesílá na kontrolní vyšetření dle doporučení PPP, 

případně při výrazném selhávání na základě doporučení TU zajišťuje vyšetření nová. 

S pracovníky PPP jsme v úzkém kontaktu, při řešení naléhavých aktuálních problémů 

nám vždy vycházejí v maximální míře vstříc. 

V letošním školním roce bylo na vyšetření do PPP posláno celkem 15 dětí, 

integrováno je 13. 

Práce s problémovými žáky: 

výchovná poradkyně připravuje podklady společně s TU a metodikem prevence 

k jednání s rodiči problémových žáků na výchovné komise, kterých se zúčastňuje, 
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provádí zápis včetně doporučení k nápravě. U některých velmi problémových žáků se 

osvědčuje spolupráce s kurátory ÚMO 2, ÚMO 3 a ÚMO Rokycany. V tomto školním 

roce proběhlo 34 výchovných pohovorů a se třemi žáky na II. stupni byly projednány 

individuální plány. 

Studium na víceletých gymnáziích: 

Pro nadané žáky 5. tříd připravila výchovná poradkyně a třídní učitelka veškeré 

informace o studiu na víceletých gymnáziích, s některými byli rodiče seznámeni. 

V uplynulém školním roce bylo přijato 5 žáků z celkového počtu osmi podaných 

přihlášek. Jedna žákyně 7. třídy si rovněž podala přihlášku, ale přijata nebyla. 

Rozmisťovací řízení – podávání informací: 

žáci i rodiče využívali služeb výchovného poradce. Mezi nejčastěji konzultovaná 

témata patřila problematika systému konání přijímacích zkoušek, podávání přihlášek, 

doručování zápisových lístků, profesní orientace, výběru školy a vyhledávání 

informací a proces odvolacího řízení. Zájem byl i o konzultace k volbě vhodného 

vzdělávacího oboru. Velmi se osvědčila prezentace informací prostřednictvím 

webových stránek školy i elektronická komunikace rodičů s výchovným poradce. 

Přínosná byla schůzka rodičů a žáků devátých ročníků se zástupci osmi středních škol 

a učebních oborů v listopadu 2014. Žáci i jejich rodiče byli informování o jednotlivých 

oborech příslušných SŠ a SOU, o jednotlivých krocích přijímacího řízení, byli 

seznámeni s informačními zdroji a byly zodpovídány jejich dotazy. 

Pokračovala spolupráce školy s Úřadem práce v Plzni, v uplynulém školním roce se  

schůzky zúčastnil 9. ročník. 

Proběhla také prezentace středních škol v Plzni, které se zúčastnili žáci osmých a 

devátých ročníků. Někteří žáci se též zúčastnili exkurzí a Dnů otevřených dveří na SŠ 

a SOU v Plzni, Spáleném Poříčí, Horažďovicích, Stodu a Rokycanech. 
 

     6.6.2 Spolupráce s PPP 

 Spolupráce s PPP je na dobré úrovni. Jejích služeb využíváme po dohovoru se        

            zákonnými zástupci při zjištění výchovných či vzdělávacích problémů žáků.  

            Nedostatkem této spolupráce je velké vytížení pracovníků PPP, což značně prodlužuje  

            čekací dobu na vyšetření. 
 

       6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

Spolupráci s rodiči lze v celkovém kontextu hodnotit velice kladně, většina rodičů    

zodpovědně plní své povinnosti a se školou v plné míře spolupracuje. Problematická   

spolupráce je, bohužel, se zákonnými zástupci při včasné omlouvání absence, kdy   

někteří neplní zákonem stanovenou lhůtu. 

            Na škole velmi dobře funguje systém řešení výchovných a vzdělávacích problémů,   

            kdy v prvé řadě řeší danou situaci třídní učitel se žákem. Při opakování problému   

            pomáhá situaci řešit výchovná poradkyně, a pokud ani tato jednání nevedou k vyřešení   

            situace, jsou do celé záležitosti zapojeni zákonní zástupci žáka. V několika případech   

            se ani se zákonnými zástupci nepodařilo najít společnou řeč a odpovídající řešení a   

            tyto případy byly následně řešeny s pracovníky OSPOD ÚMO Plzeň 2. 

 Škola spolupracuje zejména s Městskou policií, obvodní služebnou Slovany především         

            v době příchodu a odchodu žáků ze školy. V loňském roce byli všichni pedagogičtí   

            pracovníci proškoleni strážníky Městské policie v oblasti bezpečného pohybu žáků   

            v budově i v okolí školy. V rámci této akce byly vytipovány nebezpečné lokality   

            v okolí školy a přijata opatření a doporučení Městské policie k bezpečnému pohybu   

            žáků. Spolupráce s Policií ČR probíhá v případě, když je škola oslovena a požádána o   

            spolupráci. 
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 Spolupráce s ÚMO je na dobré úrovni, škola pravidelně získává finanční prostředky   

            z grantů vypsaných ÚMO. V loňském roce se škola intenzivně zapojila do projektu 

            „Obnova Jiráskova náměstí“, kde spolu s úřadem a klášterem dominikánů pracovala   

            na přípravě tohoto projektu. 

 

6.7 Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní -     

republiková -     

regionální Stolní tenis 3 žákyně 1   

regionální Řemeslo má zlaté dno 1 žákyně ze 6. A    

okresní Konverzační soutěž AJ 1 žák z 9. třídy 1   

 

Další soutěže (oblastní, školní), kterých se žáci v uplynulém školním roce zúčastnili: 

Název soutěže Počet zúčastněných umístění 

Literární soutěž „Bylo nebylo u hasičů“ 6 žáků ze 7. A  

Konverzační soutěž v AJ - školní kolo 8 žáků 1.kategorie -1.místo žákyně7.A 

2.kategorie -1.místo žák 9.tř. 

Dějepisná olympiáda-školní kolo 

                               -městské kolo 

11 žáků 1.místo žák 8. A 

 

Zeměpisná olympiáda-školní kolo 5 žáků 1.místo žák 7. třídy 

Branný závod s Městskou policií 10 žáků 6.a 9. místo 

Vybíjená - obvodní kolo, kategorie II.A 

                                      kategorie II.A  

10 dívek 

10 chlapců 

 

Štafetový pohár 1. - 5. ročník 8 žáků  

McDonald’s Cup - okrskové kolo 14 chlapců  

Florbal - obvodní kolo 7. - 9. ročník 12 chlapců  

 

 

7. Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů:-MŠMT UZ 33047 - další cizí jazyk (6.100,-Kč) 

  -MŠMT UZ 33051 - zvýšení platů PP (21414,-) 

  -MŠMT UZ 33052 - zvýšení platů všech prac.školství (84447,-)  

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+): 0 

 

 

8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 
 

      Projekt Kreativní demokratická škola – Pěstuj prostor – škola byla opětovně 

velmi aktivně do projektu zapojena.  Žáci měli 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. Ve školním roce 2014/2015 byla práce zaměřena 

na projekt „sokolské hřiště“. V dubnu 2015 prezentovali žáci výsledek své práce na 

veřejnosti a svůj projekt obhajovali. Výkony týmů byly vyrovnané a porota pak udělovala 

pouze certifikáty všem účastníků soutěže. 
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      Projekt „Integrace ICT do výuky“ v rámci OPVK – zajištění nákupu mobilních 

dotykových zařízení, vzdělávání pedagogů v závislosti na stávajícím vybavení ICT 

technikou. 

 Magistrát MP: 

1. Projekt „Primární prevence“ 20 000,- Kč 

2. Projekt „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“                                           28 000,- Kč 

3. Projekt „Podpora mimoškolních aktivit“                                                                23 000,- Kč 

                                         

ÚMO 2 Plzeň: 

1. Projekt – grant ,, Ochrana biodiverzity, kulturní akce 

pro veřejnost, volnočasové aktivity, ekologická výchova“                                                                                            
37.000,- Kč 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 

a) termín inspekční činnosti: 0 

b) závěry inspekční činnosti: 0 

 
10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:   0 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 0 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2014 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 24 / 20,786 13 / 10,804 

Dosažený průměrný měsíční plat 30 262,- Kč 14 828,- Kč 

 

2 Základní údaje o hospodaření školy 
 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 
Příspěvek zřizovatele na provoz 4 810 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé vzdělávání 12 028 
Vlastní tržby a výnosy 2 752 
Finanční prostředky z dotací a grantů 110 
Příjmy celkem 19 700 
Náklady celkem 19 499 
Hospodářský výsledek 201 
 

Datum:                                         

           Razítko 

 

   Podpis ředitele školy  
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Příloha výroční zprávy školy za ŠR 2014/2015 - fotodokumentace 

 

Den otevřených dveří  

 

Třída 1. A – žáci a jejich třídní učitelka 

 
 

Třída 1. B – žáci a rodiče 

 
 

 

 



Práce s interaktivní tabulí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreativní demokratická škola – listopad 2014 – duben 2015 

 

Práce na projektu „sokolské hřiště“ 

 
 

 
 

 



Koncert u vánočního stromečku – ÚMO 2 Plzeň 

 
 

Bruslení – žáci I. a II. stupně 

 



Vánoční koncert  

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



Zápisy do 1. tříd - 15. 1. 2015 

 
 

 
 



Zahájení EHMK 17. 1. 2015 se zúčastnilo 108 žáků a 25 rodičů 

 
 

Projektový den Zikmund 26. 3. 2015  

Ukázka práce jedné z pracovních skupin 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Sportovní den se 13. ZŠ Plzeň za účasti hráčů FC Viktoria Plzeň 

 

 
 

 
 

 



Den Zemí – projektový den 22. 4. 2015 

 

 
 

 
 

 



Branný den s Městskou policií Plzeň – 13. 5. 2015 

 
 

 



Škola v přírodě – 4. třída – Šumava 19. 5. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznávací zájezd do Francie – Versailles, Paříž 22. 5. 2015 

 

 
 

 
 

 



Poznávací exkurze – pražské botanické zahrady 26. 5. 2015 

 

 
 

 
 

 



Noc kostelů 29. 5. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 6. 2015 – Den dětí zpestřila návštěva Městské policie Plzeň  

 

 
 

 



Víkend otevřených zahrad 13. a 14. 6. 2015 

 

 
 

 
 

 



Dějepisná exkurze 17. 6. 2015 

 

 
 

První seznámení s novou výukovou technikou - roboti Dasch&Dot  

 
 



Branný den Poštolka – pracoviště poznávání rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


