20. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, BROJOVA 13, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SE SÍDLEM BROJOVA 13, 326 00 PLZEŇ

Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce

2015/2016

V Plzni dne 30. září 2016

Základní údaje o škole

1.

1.1 Název školy:

20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace

sídlo:

Brojova ul. 13, 326 00 Plzeň

IČ:

699 721 50

zřizovatel školy:

Plzeň, statutární město

vedení školy:

Mgr. Pavel Kocián, ředitel školy
Mgr. Ilona Jehličková, statutární zástupce ředitele
Mgr. Zdeněk Kreidl, zástupce ředitele

telefonní spojení:

378 028 530

e-mailové spojení:

kocianpa@zs20.plzen-edu.cz

webové stránky školy:

www.20zsplzen.cz

1.2 Poslední změna v Rejstříku škola školských zařízení
Školní družina a školní jídelna – č.j. ŠMS/4137/14 ze dne 23.5.2014 s účinností od 1.9.2014
Základní škola – č.j. 25 832/2011 -25 s účinností od 5.9.2011
Základní škola – č.j. MŠMT-10677/2015-2 s účinností od 1.9.2015
1.3 Seznam pracovišť
Adresa

Počet tříd

Počet žáků

Hlavní budova, ředitelství

Brojova 13, 326 00 Plzeň

Základní škola

Brojova 13, 326 00 Plzeň

20

540

Školní družina

Brojova 13, 326 00 Plzeň

5

160

Školní jídelna

Brojova 13, 326 00 Plzeň

600

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

Název vzdělávacího programu

V ročníku

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Škola JIStoty – Jazyk, Informatika, Sport

Č.j.26.8.2008

1. - 9. ročník

Č.j.26.8.2008

1. a 2. ročník

Rozšířená výuka předmětů
Aj, Tv, Vv
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1.5 Součásti školy
Počet žáků

Počet tříd,
oddělení,
skupin

Počet přepočtených pedagogických
pracovníků

2015/2016

2015/2016

2015/2016

MŠ

---

---

---

ZŠ

478

20

29,84

ŠD, ŠK

144

5

4,29

ŠD (samostatná)

---

---

---

ŠK (samostatný)

---

---

---

Název součásti

1.6 Školní jídelna

Celková kapacita jídelny

Počet
dětských
strávníků

Počet
dospělých
strávníků

Celkový
počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

600

489

118

6

6

1.7 Zajištění dalšího stravování

Příprava dietního stravování
(bezlepková a šetřící dieta)

ne

Projekt Mléko do škol

ne

Projekt Ovoce a zelenina do škol

ne

1.8 Typ školy
úplná, spojené ročníky v jedné třídě: ne
1.9 Spádový obvod školy
Plzeň 2 - Slovany, Černice
1.10 Speciální třídy
Počet tříd

Počet zařazených žáků

Poznámka

Přípravná třída

0

0

---

Speciální třída

0

0

---

S rozšířenou výukou

4

122

Aj, Tv, Vv
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1.11 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení

Vady

Ročník

Počet žáků

Mentálně postižení

0

Sluchově postižení

0

Zrakově postižení

0

S vadami řeči

5

Tělesně postižení

0

S více vadami

0

S vývojovou poruchou učení

29

S vývojovou poruchou chování

12

1., 3., 4., 5., 7., 8.

Autismus

2

1., 8.

Celkem

48

2., 5., 6., 7., 8.

1.12 Materiálně technické zajištění školy
Škola má k počtu žáků a ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání
– Škola JIStoty odpovídající prostorové podmínky (učebny, chodby, WC, šatny, tělocvičnu,
školní družinu apod.). Máme k dispozici 20 kmenových tříd, 4 třídy pro činnost školní družiny,
jedno oddělení školní družiny je umístěno v kmenové třídě, 1 tělocvičnu, 2 učebny
informatiky, cvičnou kuchyňku, dílnu pro výuku předmětů s technickým zaměřením,
laboratoř chemie a 1 odbornou učebnu anglického jazyka. K dispozici je také školní pozemek
pro výuku pěstitelských prací a dále 5 hřišť – hřiště na kopanou s trávou 3. generace,
schválené ČMFS na mistrovská utkání žáků o rozměrech 94 x 53 m s osvětlením, hřiště 45 x 25 m
s osvětlením a umělou trávou na malou kopanou a házenou, hřiště 45 x 25 m s tartanovým
povrchem na malou kopanou, házenou, volejbal, nohejbal a tenis, hřiště pro tělesně
postižené 34 x 17 m se sportovním asfaltem a osvětlením na basketbal a hokejbal, hřiště 34 x 17 m
s umělou trávou na malou kopanou a házenou a beach volejbalové hřiště. Hřiště jsou
využívána pro výuku TV, tréninky fotbalistů pod vedením odborných trenérů z FC Viktorie
Plzeň, tréninky Rugby klubu Plzeň, pro činnost dětí školní družiny a veřejnost.
Fond učebnic a učebních textů je plánovaně obnovován a aktualizován podle
přidělených finančních prostředků. Z didaktické techniky je na škole umístěno 17 interaktivních
tabulí, 11 na I. stupni a 6 na II. stupni ZŠ.
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1.13 Školská rada
Zřízena usnesením RMP č. 265 ze dne 20. 4. 2000 s platností od 1. 5. 2000. Školská
rada má 6 členů. Členové rady školy jsou voleni, popřípadě jmenováni na období tří let.
Poslední volby do školské rady proběhly dne 10. 4. 2014.
2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č.563/2004 Sb.)
Přepočtený/fyzický

%

Celkový počet pedagogických pracovníků

34,13 / 36

100

Z toho odborně kvalifikovaných

34,13 / 36

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:

1

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

0

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet:

20

2.6 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

2

3

36 – 50 let

2

15

51 – 60 let

1

8

60 – více let

2

Celkem

5

28

Rodičovská dovolená

4

2.7 Údaje o DVVP včetně řídících pracovníků školy
Počet vzdělávacích akcí

51

Celkový počet účastníků

55

Vzdělávací instituce

KCVJŠ, NIDV
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Jméno a příjmení

Název akce

Datum konání

Mgr. Šárka Franková

Mezilidské vztahy a komunikace učitele

září – prosinec 2015

Mgr. Martina Jedličková

Čtení a psaní v 1. třídě – komplexně a prakticky

září – prosinec 2015

Mgr. Martina Jedličková

Není chyba jako chyba

leden – červen 2016

Mgr. Martina Jedličková

I hodina českého jazyka může být zábavná

leden – červen 2016

Mgr. Ilona Jehličková

Kariérní systém učitelů

září – prosinec 2015

Mgr. Eva Stehlíková

Keramická dílna – jarní inspirace

leden – červen 2016

Mgr. Dana Kučerová

Prevence a zvládání agresivního chování žáků

září – prosinec 2015

Mgr. Vilma Doležalová

I v pekle už mají interaktivní tabuli aneb Čertí škola nově

září – prosinec 2015

Mgr. Vilma Doležalová

Mám ve třídě dyslektika

září – prosinec 2015

Mgr. Vilma Doležalová

Čtení, to nás baví aneb Ten, kdo nečte, není Čech

leden – červen 2016

Mgr. Vladimíra Hanzlíková

Komunikace s rodiči v problémových situacích

září – prosinec 2015

Mgr. Jitka Volfová

Žák a situace v rodině

září – prosinec 2015

Mgr. Dana Kučerová

Jak na CLIL aktivity ve výuce

září – prosinec 2015

Mgr. Dana Kučerová

Není chyba jako chyba

leden – červen 2016

Mgr. Ilona Jehličková

Kurz německého jazyka pro středně pokročilé

září – prosinec 2015

Mgr. Michaela Majerová

Dohodnu se…..

září – prosinec 2015

Mgr. Michaela Majerová

Legrace při diktátech a testech v češtině

září – prosinec 2015

Mgr. Eva Zárubová

Dyslektik a dysgrafik to má těžší, ale všechno zvládne

září – prosinec 2015

Mgr. Eva Zárubová

Není chyba jako chyba

leden – červen 2016

Mgr. Eva Zárubová, Mgr. Jaroslav Zýka

Plzeň za 1. světové války

leden – červen 2016

Mgr. Marie Farkašová

Indie očima fotografky a dokumentaristky

září – prosinec 2015

Mgr. Jolana Pacovská

V praxi prověřené motivy a postupy ve výtvarné výchově na
2. Stupni ZŠ

leden – červen 2016

Mgr. Marie Říkovská

Využití online her ve výuce matematiky a přírodních věd

září – prosinec 2015

Mgr. Šárka Franková

Krátké aktivizační aktivity

září – prosinec 2015

Mgr. Vladimíra Lokajíčková

Neukázněný a neprospívající žák

září - prosinec 2015

Mgr. Marie Říkovská

Jak na to v matematice III.

leden – červen 2016

Mgr. Ilona Jehličková

Jak dosáhnout dobrých vztahů ve třídě

leden – červen 2016

Mgr. Vladimíra Lokajíčková

Čeština nemusí být nudná

září – prosinec 2015

Mgr. Vladimíra Lokajíčková

Tvořivá literární dílna a tvořivý sloh

září – prosinec 2015

Mgr. Vladimíra Lokajíčková

Výslovnost je třeba pěstovat

leden – červen 2016

Mgr. Vladimíra Lokajíčková

Vypravování, popis a různá stylistická cvičení tentokrát trochu jinak

leden – červen 2016

Mgr. Martina Jedličková

Co pomůže v hodinách češtiny dětem s dyslexií a dysgrafií

září – prosinec 2015
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Mgr. Pavla Moulisová

Hranice a rituály ve výchově dětí

leden – červen 2016

Mgr. Pavla Moulisová

Kreativní výtvarné techniky

leden – červen 2016

Mgr. Radka Vítová

Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni neobejdeme

září - prosinec 2015

Mgr. Martina Jedličková

Hry s hlasem

září – prosinec 2015

Mgr. Jitka Volfová

Legrace při diktátech v češtině

září – prosinec 2015

Mgr. Vladimíra Hanzlíková

Čas jako prostor pro tvoření

leden – červen 2016

Mgr. Vladimíra Hanzlíková

Hry a hrátky s míči

září – prosinec 2015

Mgr. Marie Farkašová

Image pedagoga – profesionální styl oblékání

leden – červen 2016

Mgr. Marie Říkovská

Přírodovědné exkurze po naučných stezkách na Plzeňsku zaměřené
na chemii

září – prosinec 2015

Mgr. Marie Říkovská

Současný stav chemického znečištění ovzduší v ČR a jeho zdravotní
rizika

leden – červen 2016

Mgr. Jaroslav Zýka

Lékaři, šamani a ranhojiči aneb Kapitoly z dějin lékařství

leden – červen 2016

Mgr. Michaela Majerová

Mluví, mluvíš, mluvíme? – rétorika na ZŠ

leden – červen 2016

Mgr. Michaela Majerová

ČJL a estetická výchova

leden – červen 2016

Mgr. Michaela Majerová, Mgr. Jolana
Pacovská

Za moderním uměním do Prahy

leden – červen 2016

Mgr. Eva Zárubová

Mistr Jan Hus

září – prosinec 2015

Mgr. Jaroslav Zýka

Přehledně a rychle zapisujeme rovnice, výrazy, vytváříme grafy

září – prosinec 2015

Mgr. Pavel Kocián

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH

září 2015

Mgr. Eva Zárubová, Mgr. Vladimíra Lokajíčková

Praha neznámá x

září – prosinec 2015

Anna Králová

Činnost školní družiny

leden – červen 2016

Mgr. Jitka Volfová a Mgr. Radka Vítová

Objevujeme v matematice na 1. stupni

září – prosinec 2015

Na 20. ZŠ je zaměstnáno 34 pedagogických pracovníků, z toho byly 2 asistentky
pedagoga a 5 vychovatelek ve školní družině. Na 1. stupni ZŠ je 12 a 2. stupni 17
pedagogických pracovníků. Kvalifikováno pro práci učitele je 29 pedagogů, pro práci
vychovatelky je kvalifikováno pět vychovatelek. Ve školní kuchyni je zaměstnáno 5 kuchařek
a jedna hospodářka školní jídelny. Dalšími zaměstnanci jsou: hospodářka školy, školník,
účetní, čtyři uklízečky a správce sportovního areálu.

2. 8 Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický):

1,39/2

pro žáky se sociálním znevýhodněním (přepočtený/fyzický) :

0

pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický):

1,39/2
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3.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017
Počet odkladů ŠD

Počet dětí u zápisu

72

navržen

skutečnost

8

8

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

60

2

3. 2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Z toho přijatých na

Počet
celkem

Gymnázia
4 letá

Gymnázia
6 letá

Gymnázia
8 letá

SOŠ

SOU

6

2

4

25

8

45

Jiné

Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia

12

- přijatých na víceletá gymnázia

6

3.3
Počet žáků

---

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku

1

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

0

3. 4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/2016

4.

Počet kurzů

Počet absolventů

0

0

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

479

348

131

0

0

0

Jedna žákyně 3. ročníku plní povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona.
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4.2 Chování žáků
Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1. pololetí

2. pololetí

- z toho 2. stupeň

1

0

- z toho 3. stupeň

0

0

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem

42 630

- z toho neomluvené

47

4.4 Přestupy žáků mezi ZŠ

6

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ

4

Důvody: 4 žáci - přestěhování
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ

2

Důvody: přestěhování
5.

Prevence sociálně patologických jevů

Základním stavebním kamenem celého systému preventivního působení jsou programy
nespecifické primární prevence, které se úzce vážou k hlavnímu principu strategie prevence
rizikového chování a to výchově dětí a mládeže ke zdraví, k osvojení pozitivního sociálního
chování a snaha o zachování integrity osobnosti. Jejím obsahem jsou všechny techniky
umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů
a pohybových sportovních aktivit. Do nespecifické prevence patří sebepoznávání, sebeúcta,
zvládání sociálních rolí a vztahů, komunikace, předcházení a řešení problémů, asertivita,
rozvíjení schopností a odpovídajících zájmů, včetně pohybu a sportu.
Specifické primární prevenci sociálně nežádoucích jevů na 1. stupni školy byla věnována
pozornost převážně v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, pracovní
vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K probíraným tématům patřily především: vztahy
ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, terorismus, krádeže, vandalismus,
ochrana zdraví a chování k postiženým lidem.
Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování
pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci
v kolektivu, toleranci a ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat
druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas.
Obdobným tématům se věnovali i žáci 2. stupně v předmětech výchova k občanství, výchova
ke zdraví, literární výchova a sloh, přírodopis, atd. Žáci osmých devátých ročníků se zaměřili
více na svou budoucí profesní orientaci.
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6.

Nadstandardní aktivity
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou
1. Fotbalový kroužek

2 x týdně

chlapci

1. – 4. třídy

2. Volejbalová přípravka

1 x týdně

dívky i chlapci

1. a 2. třídy

3. Kroužek aerobiku

1 x týdně

dívky

1. – 2. třídy

4. Kroužek rugby

1. – 5. třídy

5. Specializovaná výtvarná výchova pro žáky

1. - 5. třídy

6. Šachový kroužek pro začátečníky a pokročilé
7. Anglický jazyk

2. – 5. třídy

8. Amosek

1. – 4. třídy

9. Kroužek zpívání s kytarou

4. – 6. třídy

10. Sborový zpěv

1. – 5. třídy

11. Francouzský jazyk

II. stupeň

12. Italský jazyk

II. stupeň

13. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky

II. stupeň

14. Florbal

školní družina

6.2 Mimoškolní aktivity
Výchovně vzdělávací práce školy byla rozvíjena též v oblasti mimovyučovací.
Akce, kterých se žáci zúčastnili, byly zaměřeny na:
1. kulturní a estetický rozvoj žáků
2. protidrogovou prevenci, zdravý životní styl a prevenci kriminality
3. sportovní akce
4. školní soutěže
5. akce v rámci projektů a hnutí
6. tvořivost, estetické cítění, prezentace školy
7. činnost školní družiny
8. školní besídka

ad1/ kulturní a estetický rozvoj žáků
Metodické sdružení 1. stupně uspořádalo pro žáky 1. stupně:
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 filmová představení v multikině Cinema City obchodního centra Plaza (Transilvania, V hlavě,
Řachanda, Mauglí)


4 divadelní představení v divadle dětí Alfa (Kolíbá se velryba, Na půdě aneb kdo má
dneska narozeniny, Spadla klec aneb První případ podporučíka Vitáska, Cha – cha –
cha aneb Charlie Chaplin a jiná cháska)



10 dramaturgických pořadů v Polanově síni (Vo plzeňskejch pověstech, Jednou v roce
na Vánoce, Veselé Velikonoce vinšujeme, Londýn – vystupovat, Nástrahy všedních
dnů, Welcome to Great Britain, Halloween – Samhain – Dušičky, Karel IV. a jeho
most, Velikonoce ve světě, Vánoce v anglicky mluvících zemích)



hudební pořad Dubnička Lahoda



společné akce celého 1. stupně – projektové vyučování:
podzimní týden, čertí škola, kloboukový den, den zdraví, vánoční besídky, vítání jara,
zvířátkový den a stonožkový týden

V rámci environmentálního vzdělávání sbírali žáci školy starý papír, nasbírali 5 213 kg a podařilo se
zachránit 89 stromů. Ani ohrožená zvířata nenechávají naše žáky v klidu. Celé jaro pečlivě sbírali
staré usušené pečivo pro SOS Život pro koně se sídlem v Plzni. Odměnou jim je pak nejen dobrý
pocit, ale i třeba příjezd takového zachráněného koníka jménem Beník před budovu školy.

V měsíci červnu uspořádali žáci 1. stupně pod vedením svých učitelů pro všechny rodiče, kamarády
a přátele školy Školní besídku. Dne 2. 6. se v kulturním domě v Šeříkově ulici představilo celkem
18 vystoupení. Všem pěveckým, hereckým, hudebním i sportovním číslům aplaudoval zcela
zaplněný sál. Potlesk byl pak největší odměnou pro všechny účinkující.

Vítězství v soutěži Objevujte jinak, kterou vyhlásila Techmania Science Center pod záštitou
hejtmana Plzeňského kraje umožnilo všem žákům školy volný vstup do expozic Techmania.

Velmi přínosná je možnost spolupráce s Centrem robotiky, kterou navázala Mgr. Martina
Jedličková. Do školy byly dodány dvě sady robotů Dash and Dot společně i s tablety (na I. stupeň)
a sady Lego Mindstorms (na II. stupeň).
Roboti jsou používáni k obohacení výuky, lze je využít téměř v každém předmětu, záleží pouze
na vynalézavosti učitele. Jelikož jsou vybaveni mikrofonem, pojízdnými kolečky, světly, tak je jejich
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využití opravdu velké. V dnešní době nových technologií nezůstáváme pozadu a tímto způsobem
se u nás i děti na 1. stupni seznámí s prvotním programováním a samozřejmě dále rozvíjejí své
schopnosti, dovednosti a kritické myšlení.

Kulturní akce na 2. stupni pořádala především předmětová komise českého jazyka, hudební
výchovy, zeměpisu a dějepisu. Během roku se žáci zúčastnili následujících akcí:


žáci 6. ročníků se zúčastnili kulturního programu Čeština - můj rodný jazyk



žáci 6. a 7. ročníků se zúčastnili kulturního programu Umíme se chovat?



žáci 8. ročníků se zúčastnili pořadů Osobnosti Plzně 19. století



žáci 9. ročníků se zúčastnili kulturního programu Karel Čapek



vánoční trhy – výroba dárků a tematických předmětů, výtěžek byl věnován na adopci
na dálku



adventní zpívání před budovou ÚMO 2



žáci 6. – 9. ročníků se zúčastnili charitativního projektu Čtení pomáhá. Každé dítě,
které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé z vybraných knih ze seznamu
50 Kč, které bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů



olympiáda z českého jazyka – postup dvou žákyň do okresního kola



filmové představení Marťan a Orel Edie pro všechny žáky II. stupně

ad 2/ protidrogová prevence, zdravý životní styl a prevence kriminality
Na naší škole probíhala primární prevence v těchto oblastech:
a) závislost na návykových látkách
b) sexuální oblast
c) násilí a delikvence
I v letošním školním roce probíhala systematická spolupráce mezi výchovnou poradkyní
M. Říkovskou a metodikem zdravého životního stylu D. Moravcovou.
Zjišťujeme klima školní třídy. Zde se zaměřujeme na vztah žáků ke své třídě, pohodu ve třídě,
konflikty mezi žáky, soutěživost ve třídě, jak žáci prožívají nároky třídy, soudržnost třídy,
kázeň žáků při vyučování.
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Dále jsme zadaly žákům šestých tříd dotazník na téma Sociometrie a šikana ve třídě. Jedná se
zde o „využití“ oblíbených žáků ve třídní samosprávě a naopak soustavné sledování méně
oblíbených a problémových žáků.
Žákyně 6. tříd se zúčastnily besedy na téma „Týrání, zanedbávání a sexuální zneužívání dětí
v rodině.“ Beseda byla vedena formou diskuse. Lektorka odpovědi doplňovala dalšími
informacemi. Beseda byla doplněna případy z praxe a také dotazníkem.
Žáci 6. – 9. tříd se v prosinci zúčastnili besedy o zdravé výživě.
Žáci 6. – 9. tříd se zúčastnili besed s Městskou policií Plzeň:
6. ročník – rizikové chování, šikana
7. ročník – kyberšikana, domácí násilí
8. ročník – legální drogy: alkohol, tabák
9. ročník – ilegální drogy
Žáci 9. tříd se zúčastnili besedy o finanční gramotnosti.
Ve vyučovacích hodinách jsme podle možností zpestřovali učivo vhodnými videoprogramy,
psychotesty a literárními ukázkami. Tyto zdroje přispěly k zamyšlení nad lidským chováním.
Žáci si oblíbili především ty části hodin, ve kterých mohli zinscenovat běžné životní situace.
V jarních měsících jsme část hodin občanské výchovy věnovali dopravní výchově, žáci
vyplňovali dopravní testy pro cyklisty.
Žáci mají také možnost vhazovat své stížnosti, problémy a dotazy napsané na papíru
do připravené schránky důvěry.
O velkých přestávkách se zde nabízí možnost trávit tyto chvíle venku – na školním hřišti.
Naše škola zaopatřuje také velmi dobře vybavené počítačové učebny, kde žáci mají možnost
pracovat s preventivními programy v oblasti sexuologie, drog a podobně.
Ve všech hodinách se snažíme o to, aby žáci tolerovali názory ostatních, rozvážně usuzovali
a argumentovali i pro názor, který právě nepřevažuje.
Školní metodik prevence D. Moravcová se zúčastnila v měsících říjnu a květnu pravidelného
setkání školních metodiků prevence, zástupců OSPOD, SVP a dalších odborníků.
ad 3/ sportovní akce
Cílem sportovních akcí bylo zvýraznění úlohy tělesné výchovy a sportu v mimoškolních
aktivitách dětí.
Pro žáky 1. stupně byly organizovány následující akce:



školní kolo McDonald´s Cupu
strašidelný turnaj ve šplhu
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velikonoční aerobik
mezitřídní turnaje ve vybíjené
bruslení (3x)
Škola fandění v rámci projektu Viktorka do školy
Pro žáky 2. stupně byly organizovány tyto akce:






celoroční atletický víceboj
celoroční desetiboj OVOV
účast na soutěžích AŠSK
ZVK v Krušných horách

ad 4/ školní soutěže
V okresních a dalších postupových kolech dosáhli žáci školy těchto úspěchů:


mezinárodní výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí
1. místo:
Nella Hrubešová
III. B
3. místo:

Patrik Kočka

IV. A

Ceny předávala ministryně školství.



celostátní výtvarná soutěž Příběh obrazu
ocenění:
Kristýna Vaníčková

VII. A

celostátní kolo Bobříka informatiky
úspěšní řešitelé:
David Němec V. B, Michaela Bakulová VI. A,
Vladěna Kovandová VIII. B



celoměstská výtvarná soutěž Oči dokořán
vystavené práce:
9 žáků I. stupně



výtvarný projekt českých a slovenských škol Karel IV.
cena:
Johana Bečková IV. B, Markéta Urbanová III. B, Veronika Capíková III. B,
Kateřina Seidlerová III. B
okresní kolo Matematické olympiády
2. místo
Adéla Siková V. A
okresní kolo matematické Pythagoriády
2. místo
David Němec V. B
okresní kolo OVOV
1. místo
družstvo žáků II. stupně
okresní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů 2. místo
družstvo žáků I. stupně
okresní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů 3. místo
Vladimír Kroc V. A
krajské kolo McDonald‘s Cup
3. místo
chlapci kategorie A
Pohár rozhlasu
2. místo
mladší žačky a žáci
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ad 5/ tvořivost, estetické cítění, prezentace školy
Pro rozvoj kreativity dětí byly na 1. stupni uspořádány různé tematické dny, podzimní týden,
čertí škola, kloboukový den, vánoční besídky, velikonoční aerobik, zvířátkový den
a stonožkový týden. Tyto dny zpestřují přirozenou radost dětí ze soutěžení a v neposlední
řadě prohlubují vztah mezi učitelem a žákem.
Nemá-li být ve škole nuda, musí se stále něco nového dít, vyvíjet. Mezi dětmi a pedagogy by
měla pulsovat a jiskřit dobrá nálada, která se zrodí jedině s novými nápady a aktivitami.
Cílem těchto dní bylo posílit pozitivní atmosféru ve škole, podporovat aktivitu dětí a utvářet
schopnost spolupráce a tvořivosti.
U příležitosti 97. výročí od konce I. světové války se dne 11. 11. v 11. hodin konal u pomníku
na Homolce tradiční vzpomínkový akt. Památku padlých hrdinů přišli uctít žáci třetích tříd,
kteří pod vedením Mgr. Ilona Jehličkové zazpívali píseň Ach synku, synku.
K prezentaci práce školy se konaly dne 19. 11. – 26. 11., 2015 Dny otevřených dveří pro děti
z mateřských škol, kdy naši školu navštívily děti ze 17. MŠ, 38. MŠ, 31. MŠ, 21. MŠ, 89. MŠ,
2. MŠ a 80. MŠ. Dny otevřených dveří navštívilo celkem 150 dětí z mateřských škol.
Dne 9. 12. 2015 se konal Den otevřených dveří pro rodičovskou veřejnost spojený
s Vánočním jarmarkem. Rodiče tak měli možnost seznámit se s pracovním prostředím školy,
s jednotlivými metodami a formami práce ve vyučování a zároveň si zakoupit vánoční
výrobky z jarmarku. Výtěžek jarmarku byl odeslán dětské klinice FN Plzeň na zakoupení radia
s CD přehrávačem, CD s pohádkami a dětskými písničkami pro 5 letou Denisku, která trpí
postižením centrálního nervového systému a je dlouholetou pacientkou dětského oddělení
a dále bylo 3 000,- Kč předáno jako finanční dar Záchranné stanici živočichů na Doubravce.
Úspěchy žáků školy byly v průběhu roku uveřejňovány na stránkách Plzeňského deníku
a Informačního zpravodaje městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.
Pěknou tradicí je zpívání žáků I. stupně u vánočního stromečku ve vestibulu školy. Žáci II. stupně
prezentovali svoji zájmovou činnost při zpívání koled u vánočního stromu před ÚMO 2.
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ad 6/činnost školní družiny


Exkurze a výlety

V tomto školním roce jsme poprvé navštívili Svíčkárnu Rodas v Liticích. Program tohoto zařízení
se všem moc líbil a určitě ho v budoucnu zopakujeme.
Ve spolupráci s CIK Prima Via se uskutečnil výlet na Ekofarmu Milínov. Žáci zde poznali pravidla
ekologického hospodaření a prakticky si vyzkoušeli některé činnosti – např. vyrobit máslo, vymlátit
obilné klasy aj.

Návštěva keramické dílny ve Středisku volného času proběhla tradičně v čase před Velikonocemi
a všichni si zde vyrobili krásné velikonoční dekorace. Moc se těšíme na naší vlastní pec!


Zájmové akce

Rádi seznamujeme žáky se známými osobnostmi. Proto se k nám vrátil kouzelník Waldini
nebo pan Vobruba ze ZOO Plzeň.

Asi největší úspěch mělo setkání s indiánem Cody a jeho kobylkou Cherry. Proběhlo na závěr
školního roku a nikomu se nechtělo domů. Super akce! Určitě ji budeme opakovat.

Aktivně jsme se zapojili do akce KÚ – Odbor živ. prostředí.:„ Moje popelnice“. Týdenní projekt
ve ŠD byl zaměřen na ochranu životního prostředí a do soutěže jsme zaslali několik výtvorů
na dané téma.

Únor patří u nás Masopustu. I tentokrát proběhl ve všech odděleních pravý masopustní rej.

V měsíci červnu probíhá každoročně celodružinová Atletická olympiáda. Letos se do sportování
zapojilo 90 žáků.

15



Humanitární akce

Již třetí rok pomáháme sběrem plastových víček zařízení Nováček. Celkem jsme letos sebrali téměř
200 kg.

Organizace Kola pro Afriku pořádá výtvarnou soutěž:„ Sněhuláci pro Afriku“ a my jsme se i letos
zapojili. Odeslali jsme několik krásných sněhuláků. Snad nejhezčí byl ten, na kterém společně
pracovali žáci celé školní družiny a vznikl z vlněných bambulí.


Spolupráce s MS I. stupně ZŠ

ŠD se každoročně zapojuje do příprav zápisu budoucích prvňáčků a výrobky přispívá na Vánoční
trh.

Podíleli jsme se na organizaci Školní akademie. Vystoupil zde i kroužek Sportovní gymnastiky.


Spolupráce s myslivci

Další aktivity, které mají dlouhou tradici. V tomto školním roce se zapojilo 110 žáků a celkem pro
zvěř sebrali 2522,-kg kaštanů a žaludů. Odměnou pro ně byly výpravy do lesa, beseda a hlavně
velká oslava Dne dětí v brodu u Stříbra.


Pěstujeme Plzeň

S pomocí žáků II. stupně se nám podařilo realizovat květinový záhon před budovou ŠD. Stonožka
plná rozmanitých rostlin je opravdu ozdobou!


Zájmové útvary ve ŠD

V tomto školním roce si žáci mohli vybrat ze tří zájmových útvarů: Tvořivý Leonardo, Florbal
a Sportovní gymnastika. Celkem v nich pracovalo 43 žáků.
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Zhodnocení

V tomto školním roce se ve školní družině uskutečnilo celkem 17 celodružinových akcí / z toho 2
o víkendu/, kterých se zúčastnilo 787 žáků.

V následujícím roce máme v plánu rozšířit nabídku zájmových útvarů, dokončit plánovanou
keramickou dílnu, důsledným tříděním odpadu přispět do sběrové akce školy a nabízet žákům
nové zajímavé aktivity.

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku
Škola nemá navázanou spolupráci s žádnou tuzemskou školou, ale úzce spolupracuje s mateřskými
školami, které se nacházejí v blízkosti školy.
Konkrétně s 38. MŠ, 23. MŠ, 31. MŠ a 21. MŠ.
6.4 Partnerství se školami v zahraničí
Škola nemá navázanou spolupráci se zahraniční školou.

6.5 Zapojení do projektů
6.5.1 V rámci akce EHMK 2015
Škola byla zapojena do projektu EHMK 2015 a pravidelně organizovala pod hlavičkou EHMK 2015
různé soutěže, jak pro žáky školy, tak i meziškolní akce.
Stejně tak jsme se zúčastnili akcí pořádaných MMP, které byly organizovány ve spolupráci
s EHMK 2015.
Pod hlavičkou EHMK 2015 jsme na škole uskutečnili tyto akce.
Akce byly prezentovány na stránkách školy a na vlastní akci logem EHMK 2015.
1.

Strašidelný šplh – školní sportovní soutěž pro žáky celého 1. stupně

2.

Zvířátkový den – celý 1. stupeň. Žáci si přinesli do školy své domácí mazlíčky, vyprávěli
o péči, kterou zvířátka potřebují. Příkladem školní péče o zvířata je i naše spolupráce
s S. O. S Život pro koně – útulkem pro staré a týrané koně.

3.

Stonožkový týden – celkem vybráno 16. 685,-Kč

4.

Kloboukový den
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6.6. Výchovné poradenství
6. 6. 1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami – žáky integrované
Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami – žáky integrované probíhala kontinuálně
v celém školním období s 87 žáky, pro integrované žáky byl vypracován IVP. Školní rok
zahájilo 35 žáků s návrhem na integraci v ZŠ a během roku přibylo 15 žáků s IVP, 18 žáků bylo
opakovaně nebo prvotně vyšetřeno v PPP a dalších 24 žáků je objednáno na vyšetření.
Ve škole pracovaly dvě asistentky pedagoga se dvěma žáky se zdravotním postižením
a pokračovalo tak vytváření kvalitního metodického zázemí pro tuto práci:
a) zajištěním literatury metodické, pracovní a procvičovací – Pracovní sešity pro nápravu
vývojových poruch učení v ČJ I. A ČJ II., Základy čtení, Psaní mě baví, Rozlišování krátkých
a dlouhých samohlásek, Rozlišování slabik dy – di, ty – ti, ny – ni, Sluchová analýzy a syntéza,
Rozlišování b – p – d, Cvičení pravo – levé orientace, Shody a rozdíly – PS pro rozvoj
zrakového vnímání, Přehled české literatury, Souhrn české gramatiky, Geometrie pod lavicí,
Pracovní sešit Matematika pro 9. ročník 2. a 3. díl, Měkké I a tvrdé Y, Poradím si s ČJ 6 - 9
a Procvičování psaní velkých písmen.
b) využitím pomůcek pro práci s jednotlivci – bzučák, stavebnice písmenková, interaktivní
pomůcky pro ČJ, vyjmenovaná slova, slovní druhy – tabulky, pracovní sešity, výukový
program Logico Piccolo.
c) aktuální spoluprací s PPP a SPC, konzultace IVP s PaedDr. Suchou a PhDr. Sklenářovou z PPP,
konzultace IVP s Mgr. Polívkovou ze SPC. Využití nápravných programů PPP jednotlivými
žáky. Dále škola spolupracovala i se SVP – třídní učitelka a VP navštívily SVP k projednání
závěrů z pobytu a další práce s žákyní, která byla na diagnostickém pobytu.
d) školení:
2. 9. 2015
18. 3. 2016

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH všichni vyučující I. a II.
stupně
Společné vzdělávání krok za krokem, seminář výchovných poradců v Praze –
Mgr. Říkovská

Individuální práce se žáky probíhala po vyučování.
Spolupráce s rodiči měla individuální charakter.
Žáci z menšinových etnik pracovali na škole v rámci svých osobních schopností zapojeni
přirozeně do třídních kolektivů.
Žáci talentovaní v jednotlivých předmětech pracovali vyučující se schopnými žáky v různých
soutěžích (viz zprávy předmětových komisí).
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Prevence a řešení výchovných problémů
vyučující a žáci byli informováni formou besed, přednášek a literatury o problematice drog
a šikany. Ve třídních kolektivech probíhaly průběžně akce „správného životního stylu pod
vedením Mgr. Moravcové. TU podávali v době pohovorů s rodiči v různých třídách informace
o životě dítěte v kolektivu, o spolupráci školy a rodiny, o způsobu omlouvání zameškaných
hodin, o nevhodném chování žáků, o využití mimoškolního času žáků apod.
Spolupráce VP s metodikem pro zdravý životní styl s Mgr. Moravcovou při zjišťování,
vyhodnocování a řešení systému šikany na škole (dotazníky, slohové práce), sociometrie
ve školní třídě - dotazníky o oblíbenosti a neoblíbenosti žáků, žáci s největší autoritou
ve třídě. Při řešení výchovných problémů byli opakovaně účastni rodiče, ředitel školy,
zástupce ředitele, VP a třídní učitel. Počet zameškaných hodin, způsob jejich omlouvání
a problémové chování žáků – řeší výchovné komise ve škole a proběhne hlášení na OSPOD.
Pokračovala spolupráce se SVP – jedna žákyně byla na dvouměsíčním diagnostickém pobytu
v SVP v Plzni a jeden žák docházel na individuální konzultace. U některých žáků přetrvávají
projevy neslušného chování, negativních postojů ke škole, často u žáků se slabým
rodičovským zázemím, jedna žákyně byla hodnocena nižším klasifikačním stupněm.
školení:
29. 4. 2015

Celostátní konference pro pedagogy - Rizikové chování dětí a mládeže.
Fakta, mýty a jak dál? - Mgr. Dana Kolbeková

Profesní orientace – přechod žáků na střední školy
Přijímacího řízení se zúčastnilo 38 žáků 9. tříd (na SŠ s maturitou bylo přijato 31 žáků, na učební obor
7 žáků – viz. Příloha 1), 1 žákyně 8. třídy (přijata 1 žákyně), 3 žáci 7. třídy (přijati 2 žáci), 9 žáků 5. tříd
(přijato 4 žáků).
Nejčastější formou práce se žáky byly individuální pohovory doplněné skupinovými
informacemi, využívání informačních materiálů. K volbě povolání napomohla žákům
návštěva IPS Úřadu práce v Plzni (7. 12. 2015 - IX.A a IX.B). Kladně lze hodnotit DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a internetové stránky SŠ.
26. 11. 2015 se uskutečnilo ve škole setkání rodičů 9. tříd s výchovnou poradkyní, která
podala informace o způsobu podávání přihlášek, jednotlivých studijních
oborech a podmínkách přijetí na SŠ.
Některé střední školy podaly informace o studiu žákům přímo ve škole:
9. 10. 2015

beseda žáků 9. tříd se zástupcem SOU Stavebního Plzeň

10. 11. 2015 prezentace Sportovní a podnikatelské střední školy
24. 11. 2015 prezentace Gymnázia Blovice
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26. 11. 2015

informace rodičům podal ředitel SPŠ Dopravní

1. 12. a 4. 12. 2015

prezentace Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň spojená
s přednáškou o zdravé výživě a ukázce stolování
OTEVÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM na SPŠE v Plzni – představení
společností, ve kterých absolventi školy nacházejí uplatnění,
přednášky, soutěže, prezentace či ukázky výrobků, prohlídka laboratoří
a prací žáků – IX. A a IX. B s třídními učiteli
10. ročník studijních nabídek SOŠ pod názvem PERSPEKTIVA
TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI na
SPŠ dopravní v Plzni - žáci 9. tříd s třídními učiteli
navštívilo 7 žáků z 9. tříd GYMNÁZIUM BLOVICE, kde probíhala pro
zájemce o studium prezentace školy s programem

27. 10. 2015

30. 11. 2015

8. 12. 2015

50 dívek ze 7. - 9. tříd bylo přihlášeno do projektu, který je realizován Akademií hospodářské
komory Plzeňského kraje: „Technika a ICT – Cherchez la femme!“, jehož cílem je zvýšení
zájmu dívek o studium technicky zaměřených studijních a ICT oborů
v rámci projektu Technika a ICT – Cherchez la femme se dívky zúčastnily těchto akcí:
3. 11. 2015
16. 12. 2015
15. 4. 2016

ukázkový den na SOU elektrotechnickém v Plzni 20 dívek + Mgr. Říkovská
ukázkový den na SPŠ dopravní v Plzni – 20 dívek + p. učitelka Šašková
závěrečná konference projektu: „Technika a ICT – Cherchez la femme!“
na Krajském úřadě Plzeňského kraje – Mgr. Říkovská

S průběhem uvedených akcí se mohli seznámit i ostatní žáci a rodiče prostřednictvím článků
a fotografií umístěných na webových stránkách školy.
Vyšetření v PPP k rozpoznání profesní orientace využilo 28 žáků z IX. A a IX. B – zadání
testových otázek žákům bylo provedeno v PPP a výsledky sdělila rodičům a žákům PhDr. Sklenářová
v PPP.
Několik rodičů využilo individuální konzultaci s VP. Do PPP bylo předáno 41 žádostí žáků
8. tříd o profesní vyšetření. Informační schůzka VP, zástupců SŠ a pracovníků UP se konala
dne 13. 10. 2015 – Mgr. Marie Říkovská.
6.6.2 Spolupráce s PPP a SVP
spolupráce s PPP byla velmi kvalitní, zájem na dobrém výsledku se projevoval oboustranně:
VP + tř. učitelé – PhDr. Sklenářová a PaedDr. Suchá. Dne 30. 9. 2015 se konal seminář
výchovných poradců v PPP za účasti Mgr. Marie Říkovské.
Spolupráce s PPP byla velmi kvalitní, zájem na dobrém výsledku se projevoval oboustranně.
Výchovný poradce, třídní učitelé, PaedDr. Suchá a PhDr. Sklenářová.
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6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií a ÚMO 2
Má svou problematiku závislou na společenském klimatu. Došlo ke zlepšení spolupráce
rodičů žáků s poruchami chování. Někdy je úskalím i ochota využít speciální instituce a jejich
opakované návštěvy.
Většina rodičů spolupracuje dobře a pomáhá kvalitní prvotní rodinnou výchovou.
Velmi dobrá je také naše spolupráce s Odborem sociální péče o děti a mládež ÚMO 2
a Policií ČR.
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Příloha č. 1
Umístění žáků IX. A

Název oboru

Délka
studia

Ukončení
studia

Počet
žáků

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Gymnázium (učit se pro
život, ne pro školu)

4

MT

1

SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň

Strojírenství

4

MT

2

Mechanik - seřizovač

4

MT

1

Gymnázium Blovice

Gymnázium

4

MT

1

SPŠ dopravní Plzeň

Provoz a ekonomika
dopravy – logistika a
zasilatelství

4

MT

2

Mechanik opravář
motorových vozidel automechanik

3

VL

1

Ekonomika a podnikání –
asistent v právní a
podnikové sféře

4

MT

1

Kosmetické služby

4

MT

1

Kadeřník

3

VL

2

Elektrotechnika

4

MT

3

Informační technologie –
správa počítačových sítí
a tvorba webových
aplikací

4

MT

2

Informační technologie

4

MT

1

Telekomunikace –
mechanik elektrotechnik
– silnoproudá zařízení

4

MT

1

Elektrikář - slaboproud

3

VL

1

Bezpečnostně právní
činnost – ochrana osob a
majetku

4

MT

1

Škola

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň

SOU elektrotechnické

Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s. r. o.

MT - maturita, VL - výuční list
- po 1. termínu přijímacích zkoušek bylo přijato 18 žáků z 19 žáků
- na obor zakončený maturitní zkouškou bylo přijato 15 žáků
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94, 7 %
78, 9 %

Umístění žáků IX. B
Škola

Název oboru

Délka
studia

Ukončení
studia

Počet žáků

Gymnázium a SOŠ, Plasy

Obchodní akademie

4

MT

1

Gymnázium Blovice

Gymnázium

4

MT

4

SPŠ strojnická a SOŠ profesora
Švejcara, Plzeň

Veřejnosprávní činnost

4

MT

2

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň

Informační technologie –
podnikání v IT

4

MT

1

SPŠ stavební, Plzeň

Pozemní stavby

4

MT

1

Integrovaná střední škola živnostenská,
Plzeň

Ekonomika a podnikání

4

MT

1

Kosmetické služby

4

MT

2

Zdravotnické lyceum

4

MT

1

Laboratorní asistent

4

MT

1

Obchodník – Ekonomika
vnitřního obchodu

4

MT

1

Obchodník - Prodavač

3

VL

1

Telekomunikace

4

MT

1

Elektromechanik pro zařízení
a přístroje

3

VL

1

Opravář zemědělských strojů

3

VL

1

Střední zdravotnická škola VOŠ
zdravotnická, Plzeň

SOŠ obchodu, užitého umění a designu,
Plzeň

SOU elektrotechnické, Plzeň

Střední škola Kralovice

MT – maturita, VL - výuční list
- po 1. termínu přijímacích zkoušek bylo přijato 19 žáků z 19 žáků
- na obor zakončený maturitní zkouškou bylo přijato 16 žáků
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100 %
84, 2 %

6.7 Účast v soutěžích

Soutěž

Název soutěže

Počet
zúčastněných
žáků

1.místo
1

Umístění
2.místo

3.místo

mezinárodní

Výtvarná soutěž Karel IV. očima
dětí

29

mezinárodní

Výtvarný projekt českých a
slovenských škol Karel IV.

25

ocenění pro
4 žáky

republiková

Výtvarná soutěž Příběh obrazu

18

ocenění pro
jednu žákyni

1

3 žáci byli
úspěšnými
řešiteli

republiková

Bobřík informatiky

48

celoměstská

Výtvarná soutěž Oči dokořán

19

ocenění pro
9 žáků

krajské

McDonald´s cup

14

/

okresní

Matematická olympiáda

6

/

Pythagoriáda

8

/

Dopravní soutěž Mladých cyklistů družstva

5

/

Dopravní soutěž Mladých cyklistů jednotlivci

5

/

OVOV - družstvo

9

/

Plzeňský pětiboj všestrannosti

8

/

7. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Hnutí Na vlastních nohou Stonožka - škola je zapojena již dvanáctým rokem. Letošní výtěžek
Stonožkového týden činil 16.685,- Kč, byl odeslán na fond hnutí na pomoc dětem ve válkou
postižených zemích. Za dlouholetou práci pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka byla
zástupkyně ředitele Mgr. Ilona Jehličková pozvána na oslavu 25. výročí založení hnutí do
kostela Nanebevzetí Panny Marie do Zvíkovce. Zde převzala ocenění z rukou kardinála
Dominika Duky.
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Čtvrtý ročník projektu Sněhuláci pro Afriku 2015, do kterého se zapojila ŠD a který byl určen
dětem v africké Gambii.
8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2015/2016 byla škole přidělena neinvestiční dotace ve výši 16.913 Kč
z grantového programu vyhlášeného statutárním městem Plzní z Fondu životního prostředí
na obnovu školního pozemku – založení Stonožkového záhonu, z grantového programu
na podporu aktivit k technickému vzdělávání 55. 000,- Kč na obnovu vybavení dílen,
z grantového programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 23. 000,- Kč
na zakoupení deskových her pro činnost školní družiny a kroužku Logico a z grantového
programu na podporu tělovýchovných aktivit 18. 500,- Kč na projekt Sportem ke zdravému
životnímu stylu.
Celková výše finanční podpory z grantových programů činila ve školním roce 2015/2016
113.000,- Kč.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2015/2016
ČŠI ve školním roce 2015/2016 neprováděla na škole inspekční činnost.
9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Jméno a příjmení
Michala Šašková

Celoroční studium PF JČU v Českých Budějovicích – učitelství pro 1. stupeň

10. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole není zřízena odborová organizace.
Škola spolupracuje s regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje v rámci podpory
technické orientace žáků. Pro rodiče a žáky 9. tříd se koná mimořádný aktiv věnovaný volbě
povolání a přijímacímu řízení na SŠ. Akce se účastní i zástupci středních škol z Plzně.
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2015
1. Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015
(fyzický stav/ přepočtený stav)
Počet zaměstnanců

Pedagogů

Ostatní

36/34,13

20/15,725

27 845

16 788

Dosažený průměrný měsíční plat

2. Základní údaje o hospodaření školy (v tis.)
Hlavní činnost
příspěvek zřizovatele na investice

0

příspěvek zřizovatele na provoz

5.350

státní rozpočet- příspěvek na přímé vzdělávání

18.744

vlastní tržby a výnosy

3.669

finanční prostředky z dotací a grantů

114

Příjmy celkem

27.877

Náklady celkem

27.756

Hospodářský výsledek

121

V Plzni 30. září 2016
Ředitel školy:
Mgr. Pavel K o c i á n

Razítko organizace:
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