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Výroční zpráva 2. základní školy Plzeň, Schwarzova 20,
příspěvkové organizace v působnosti Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MMP za školní rok 2017/2018
1

Základní údaje o škole

1.1

Název: 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
sídlo: Plzeň, Schwarzova 20, PSČ 301 00
IČ: 66362563
zřizovatel školy: Plzeň, statutární město
vedení školy: Mgr. Jaroslava Kuklová
telefonní spojení: 378 027 100
e-mailové spojení: zs2@zs2.plzen-edu.cz
webové stránky školy: www.zs2.plzen-edu.cz

1.2

Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení
(č. j. Rozhodnutí ze dne … s účinností od …)

č.j. MSMT – 15715/2014-2, Rozhodnutí ze dne 22.5.2014 s účinností od 1.9.2014
Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení)
Adresa
Počet tříd
Hlavní budova, ředitelství
Plzeň, Schwarzova 20, 301 00
24
Místa poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb
Plzeň, Schwarzova 20, 301 00
24

1.3

Počet žáků
608
608
atd.

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
630

1.4

Název ŠVP

Č. j.
2ZS/0049/2013

V ročníku
v 1. – 9. r
atd.

1.5 Součásti školy
Název součásti
MŠ
ZŠ
ŠD
ŠK

Počet žáků
2017/2018
608
240
-

1

Počet tříd, oddělení, skupin
2017/2018
24
8
-

1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
600
528
50

Celkový počet
zaměstnanců
6

Přepočtený počet
zaměstnanců
6

* uvádějte bez cizích strávníků

Zajištění dalšího stravování

1.7

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

ne
ne

ano
ano

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

Typ školy
úplná
neúplná

1.8

(spojené ročníky v jedné třídě: ne
(spojené ročníky v jedné třídě: ne

ano – které:
ano – které:

)
)
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1.9

1.10 Speciální třídy
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

Počet
tříd
-

Počet zařazených žáků
-

Poznámka
Dle výkazu M 3
Jaký předmět:

1.11 Materiálně technické zajištění školy
2017
- rekonstrukce WC a sprch pod Tv, výměna dlažby v suterénu, malování, rekonstrukce
elektroinstalace ve školní kuchyni, výměna myčky
2018
- výměna stávajícího obložení v Tv, výměna žebřin v Tv, malování, drobné opravy
rozvodů ve škole a školní jídelně
2017 – nákup myčky do ŠJ
2018 – konvektomat, pánev do ŠJ
1.12

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

1.3. 1999
2

Počet členů: 6
Nové volby zákonných zástupců a pracovníků školy do Školské rady 2. ZŠ pro nové
funkční období od listopadu 2017 proběhly 25. – 30.5.2017.

Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
47,9 / 43,77
Z toho odborně kvalifikovaných
45,9
2
2.1

%
100

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 18

2.6
Věk

Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
2
2
4
-

do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
60 – více let
Celkem
Rodičovská dovolená

2.7
Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu
 Vedení třídnických hodin a budování vztahů ve třídě (1)
 Fakultativní e-lerningové vzdělávání výchovných poradců ZŠ
k problematice jednotných přijímacích zkoušek (1)
 Jak zkrotit své emoce (1)
 Tvořivá síla podvědomí (1)
 Jak být respektovaným učitelem (1)
 Komunikace s rodiči (1)
 Jak zvládat kritiky a řešit konflikty (1)
 Komunikace s rodiči (1)
 Hranice a rituály (1)
3

Ženy
4
12
10
8
34
1
Počet
zúčastněných
pracovníků











































Budování vztahů v kolektivu třídy (1)
Rizikové chování dětí ve školských zařízeních (2)
Kurz anglického jazyka I - 12. ročník (5)
Zdokonalovací kurz anglického jazyka (1)
Práce s videem ve výuce cizích jazyků (1)
Kurz Aj 4.roč (1)
Práce s textem a rozvíjení čtenářské gramotnosti (1)
Finanční gramotnost v praxi (1)
Geogebra v matematice (1)
Badatelsky orientovaná výuka chemie (1)
Jak na CLIL aktivity ve výuce matematiky (1)
Zajímavosti a novinky ze Sluneční soustavy (1)
Krajská konference učitelů ekologické výchovy (1)
Přírodovědný inspiromat (1)
Matematika nemusí být vážná věc (1)
Matematická gramotnost na 1.stupni ZŠ (2)
Metody aktivizace v hod Prv Vl a Pří (1)
Kosmonautika, praktický dopad kosmonautiky (1)
Fyzikální bádání hravě (1)
Exkurze do spalovny (1)
Zoologický program Národního parku Šumava (1)
EKOABECEDA – umíme žít bez odpadů (1)
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností (1)
Hry ve výuce Čj na 1.stupni (1)
Výuka pravopisu krok za krokem (1)
Filozofie přijímacích a maturitních testů (1)
Stylistika současné češtiny (1)
Uplatňování metod výuky tvůrčího psaní (1)
Jihovýchodní Asie II (1)
Islám a islámský fundamentalismus (1)
Lidská práva a svobody (1)
Český pravopis (1)
Komunističtí prezidenti Československa II (1)
Zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (1)
Barva jako metafora výtvarného jazyka (1)
Keramická dílna (1)
Hudební inspirace (1)
Netradiční tiskové techniky (1)
Linorytová razítka (1)
Step aerobik (1)
Prvky nového cirkusu v hodinách Tv (1)
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Zábavné cvičení s náčiním (1)
Nápadník – výtvarné nápady a postupy (1)
Netradiční zážitkové hry v Tv (1)
Inspirace do hodin Vv (1)
Předení na kolovratu (1)
Hrajeme si s dějinami II aneb za uměním do muzea (1)
Etiketa pro pedagogy aneb studem to nekončí (1)
Hry a aktivity ve výuce na ZŠ (1)
Exkurze do Vodárny Plzeň (1)
Botanická exkurze do okolí Mariánských Lázní (1)
Expozice České národní banky (1)
Image pedagoga (1)
Školení k problematice POKOS (1)
Celebrating Cultural Diversity Through Digital litetaci in eTwinning (1)
Protiprávní jednání dětí a mládeže ve šklolách a školských zařízeních
(1)
 Školení SITMP (1)
 MS office 2010 Excel – pokročilí (1)
 Mentoring pro pedagogické pracovníky ZŠ (1)
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky. (1)
Mezinárodní šetření PISA a metodika testování. (2)
Setkání školních parlamentů v území OPR Plzeň, a Předsednictva Krajského
parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje. (1)
Klima třídy – práce s problémovou třídou – sdílení zkušeností. (1)
Finančně gramotná a podnikavá škola. (1)
Tablety iPad – akreditovaný seminář pro učitele (6)

Celkem
2.8

3

74

81

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 1/0,75
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
90

15

71

3.2
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Přijatí na
5

3

absolventů Gymnázia Gymnázia
celkem
4letá
6letá

Gymnázia
8letá

SOŠ

SOU

Jiné

7

42

3

---------

(absolvent ZŠ =
9 let PŠD)

49

4

2

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

---------------23
9

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

---------------0
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/2018
Počet kurzů
Počet absolventů
0

4

0

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1
Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
Opravné
Hodnoceno
celkem
vyznamenáním
zkoušky
slovně
(s pochvalou)
597
400
197
0
0
0
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42) – 11
žáků § 38
4.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
0
0

4.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem

2. pololetí
0
0

51 711
12

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 7
Důvody: přestěhování
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 11
Důvody: přestěhování
6

5

Prevence rizikových jevů

Prevence rizikového chování dospívajících byla zajišťována Dlouhodobým programem
primární prevence, který byl realizován lektory P – centra o.p.s. Plachého 6, Plzeň. Dále
prevenci rizikového chování realizovala tisková mluvčí Policie ČR během besed o kriminalitě
a delikvenci mládeže.
Zařazení jednotlivých ročníků:
6. ročník
Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků v Úborsku zaměřený na formování zdravého třídního a
školního kolektivu. Pobyt byl realizován pod vedením třídních učitelek.
7. ročník
Dlouhodobý primárně-preventivní program realizovaný lektory P – centra v prostorách školy
v rozsahu 4 setkání, který byl zacílen na téma vztahů v kolektivu, vzájemné tolerance a
problematiku sebepoznání.
8. ročník
V rámci programu Paměťových institucí národa návštěva Terezína, prohlídka ghetta i Malé
pevnosti. Interaktivní program zaměřený na téma holocaustu a jeho následky.
9. ročník
Hodinová beseda o kriminalitě mládeže v rámci předmětu občanská výchova realizovaná
Policií ČR v prostorách školy.
Interaktivní program zaměřený na téma holocaustu a jeho následky – návštěva Terezína, Malé
pevnosti, ghetta. Využití programu organizace Paměťové instituce národa.
V oblasti nespecifické primární prevence se uskutečnily projektové dny v 1. - 9. ročníku
věnované letošnímu 100. výročí založení našeho státu, dále akce sportovního zaměření,
pravidelné schůzky žákovského parlamentu, školní akademie, exkurze, školní výlety, LVZ.
Ve všech ročnících probíhaly aktuálně videoprojekce k tématu nebezpečí kouření,
alkoholismu, drog, šikany a kyberšikany, dalších závislostí i výskytu rizikového chování
dospívajících.
6
6.1

Nadstandardní aktivity
Zájmová činnost organizovaná školou
Ve školním roce 2017/2018se žáci mohli zapojit do následujících kroužků:
 stolní tenis, dramatický kroužek, paličkování
 blokově kroužek Technik (3D modelování)

Kroužky ve školní družině:

7

 kreativ, keramický kroužek I, II, výtvarný kroužek, ochotnický kroužek, jóga,
sportovní kroužek, florbal, rytmik, plavecký výcvik na TJ Radbuza, 6 kroužků Aj,
flétna
6.2

Mimoškolní aktivity

Formou pronájmu prostor (tělocvična, sportovní areál, učebny) se lze zapojit do těchto aktivit:
 taneční kroužek pro 1. stupeň, šachy, dívčí klub MAXÍK, mažoretky, pozemní hokej,
atletika, tenis, Sokol, vědecký kroužek, hra na kytaru, hra na flétnu, elektrohry.
Aktivity pro dospělé: počítače pro seniory (s asistencí žáků 2. stupně), jóga (i naši důchodci),
tenis – hrazeno z FKSP.
6.3

Partnerství se školami v tuzemsku

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se střediskem pedagogické praxe Pedagogické fakulty
v Plzni.
V zimním semestru absolvovali studenti 1. ročníku navazujícího studia učitelství 2.
stupně ZŠ (celkem 33 studentů) náslechovou praxi u našich 7 učitelů 2. stupně v předmětech:
matematika (3 hodiny), pracovní výchova (2 hodiny), přírodopis (1hodina), anglický jazyk (2
hodiny). V letním semestru absolvovali studenti 2. ročníku bakalářského studia náslechovou
pedagogickou praxi (10 studentů) po jedné hodině u 3 učitelů matematiky. Souvislou
výstupovou pedagogickou praxi (10 hodin) absolvovaly dvě studentky 1. ročníku
navazujícího magisterského studia v letním semestru u 3 učitelů 2. stupně v předmětech:
matematika a přírodopis (1 studentka) a matematika (1 studentka).
V zimním semestru proběhla náslechová a výstupová praxe studentů 1. ročníku
učitelství 1. stupně v předmětu tělesná výchova u 2 učitelů. U 3 učitelů 1. stupně proběhla
akce „Hodina pohybu navíc“. V letním semestru proběhla souvislá pedagogická praxe (40
hodin) studenta u jednoho vyučujícího 5. ročníku.
Ve školním roce 2017/2018 pokračovala naše škola ve spolupráci s mateřskými
školami.
Děti ze dvou okolních školek se byly podívat na výuce v 1. ročníku. Malé předškoláky
jsme také pozvali do naší školy na koncert pěveckého sboru. Učitelé 1. ročníků se zúčastňují
aktivů mateřských škol v období před zápisy.
V červnu navštívili žáci 2. ročníků naší školy 24. MŠ, kde mohli vidět ukázku práce
kroužku malých hasičů. Na konci června navštívili žáci 9. ročníku 22., 24. a 44. MŠ. v rámci
projektových dnů „Pracujeme pro školu – Konec korunuje dílo“.
Úzká spolupráce s MŠ se rozvíjí k oboustranné spokojenosti.
Naše škola spolupracuje s některými středními školami. Na Střední zdravotnické škole
jsme se zúčastnili projektového dne v EDU CENTRECH – Zdravé zuby, První pomoc,
Nutriční centrum (2. a 8. ročníky). V rámci projektu Technik (spolupráce SPŠ strojnické a
SOŠ prof. Švejcara + ZČU) se někteří žáci zapojili do technické soutěže (model větrného
mlýna).
6.4 Partnerství se školami v zahraničí
Prostřednictvím koordinačního centra Tandem byl navázán kontakt s partnerskou školou
Staatliche Realschule Pegnitz. Setkání vedení a učitelů se konalo v říjnu a v březnu
8

2017/2018. 6. ročníky si vyměnily seznamovací dopisy a v květnu 2018 navštívili naši šesťáci
tamější školu. V následujícím týdnu jsme přivítali 7. A z partnerské školy.
Zapojení do projektů

6.5
-

-

6.6

podána žádost o zapojení do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
Programové období 2014 – 2020. Podmínky byly splněny, žádosti vyhověno, realizace
od 08/2017.
v rámci projektu Technik (spolupráce SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara +
ZČU) se vybraní žáci ze 7. ročníků zapojili do technické soutěže (model větrných
mlýnů), kde získali 3. místo V rámci projektu Technik navštívili zájemci z 8. ročníků
akci „Den na strojní průmyslovce“. Na naší škole pokračoval blokově kroužek 3D
modelování, do kterého se mohli zapojit žáci 2. stupně.
projekt ITI I a ITI III
PROSIT
Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů

Plán výchovného poradenství vychází z celkové koncepce školy. Prioritou je udržet
dobré klima na škole, podporovat zásady slušného chování, zlepšovat vztahy mezi školou a
rodinou.
Velmi úzká spolupráce probíhala s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny,
se školním metodikem prevence.
Poradenskou a metodickou činnost poskytovala výchovná poradkyně učitelům,
rodičům, žákům především v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kariérové poradenství probíhalo zejména formou individuálních nebo skupinových
konzultací.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli integrováni do běžných tříd, výuka
některých z nich probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na základě
doporučení a závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a žádosti
zákonného zástupce dítěte bylo v průběhu školního roku 2017/2018 vypracováno 35 IVP (14
žáků na 1. stupni, 21 žáků na 2. stupni). Na škole působil jeden asistent pedagoga (na 2.
stupni). Dalším13 žákům byla poskytována podpůrná opatření druhého stupně bez IVP.
Plány pedagogické podpory (podpůrná opatření prvního stupně) byly realizovány u 11 žáků 1.
stupně a u 1 žáka 2. stupně.
Na škole mají možnost žáci 1. stupně navštěvovat v případě potřeby cvičení
výslovnosti. V rámci projektu Šablony pro 2. ZŠ proběhlo doučování vybraných žáků v deseti
třídách, po celý rok byly organizovány schůzky dvou čtenářských klubů a klubu zábavné
logiky a deskových her.
Na sestavení a plnění individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
(PLPP) spolupracovali zejména třídní učitelé (učitelé českého jazyka a literatury, cizího
jazyka, matematiky, fyziky), výchovná poradkyně, PPP a rodiče příslušných žáků. Během
školního roku docházelo k pravidelnému hodnocení vzdělávání žáků s IVP nebo PLPP. Jeden
mimořádně nadaný žák 4. ročníku navštěvoval výuku matematiky se staršími spolužáky v 5.
ročníku.
Všichni vyučující byli průběžně informováni o žácích, kteří vyžadují zvýšenou
pozornost a individuální péči.
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Dvě učitelky 1. stupně se zúčastnily konzultace zaměřené na problematiku společného
vzdělávání (cizinců) pořádané centrem podpory pro společné vzdělávání (realizuje Národní
institut pro další vzdělávání).
Nadané žáky škola podporuje individuálním přístupem (zadávání náročnějších úkolů,
vedení skupin, příprava projektů, spolupráce 1. a 2. stupně, pomoc slabším spolužákům,
doprovod na hudební nástroje, předvádění cviků, apod.). Zapojují se do soutěží, olympiád,
projektů apod. Mají možnost se realizovat v práci pro školní časopis nebo se zapojit do
činnosti žákovského parlamentu. Hudebně nadaní žáci navštěvovali sborový zpěv. Žáci měli
také možnost využít nabídky zájmových kroužků, volitelných předmětů, nepovinných
předmětů na škole.
Úspěšní a nadaní žáci jsou prezentováni na nástěnce úspěchů v přízemí školy, ve
školním rozhlase, na webu školy nebo prostřednictvím médií.
V rámci kariérového poradenství výchovná poradkyně spolupracovala zejména
s třídními učiteli a příslušnými učiteli 5., 7. a 9. ročníků. Výchovná poradkyně průběžně
informovala žáky o Dnech otevřených dveří na příslušných školách, o přehledu středních
škol. Žáci byli upozorňováni na akce, které mohli navštívit spolu i s rodiči (např. veřejná
prezentace škol „Ručičky kraje“, festival práce a vzdělání „Posviť si na budoucnost“,
Konplan – Den otevřených dveří). V průběhu školního roku se čtyři střední školy přímo
prezentovaly v 9. třídách. Žáci 2. stupně navštívili některé akce související s volbou profesní
orientace (např. exkurze Mladá Boleslav, Kutná Hora, firma Streicher, vodárna Plzeň,
návštěva Techmánie).
Důležité informace získávali žáci i v rámci výuky volby povolání v předmětu pracovní
výchova (občanská výchova, výchova ke zdraví). V rámci pracovní výchovy navštívili někteří
žáci 8. a 9. ročníků informačně poradenské centrum Info Kariéra. 7. ročníky navštívily akci
Dny vědy a techniky.
Žáci 2. stupně se mohli zapojit blokově do kroužku 3D modelování pod vedením Ing.
Z. Jůzy. Zájemci z 8. ročníků se zúčastnili v rámci projektu Technik akce – „Den na strojní
průmyslovce“. Vybraní žáci 7. ročníku ve svém volném čase pracovali na modelu větrných
mlýnů, který prezentovali na SŠP strojnické a SOŠ profesora Švejcara (získali 3. místo).
Cenné informace získali žáci i při návštěvě IPS na Úřadu práce. V dubnu 2018 proběhl
projekt „Pilník“ – intenzivní příprava na přijímací řízení (4 dny). Aktuální informace o
přijímacím řízení jsou umístěny na nástěnce výchovného poradenství, na webu školy.
Výchovná poradkyně průběžně poskytovala žákům a rodičům informace a pomoc v
souvislosti s přijímacím řízením na příslušné školy.
6.6.2 Spolupráce s PPP
Spolupráce s PPP, popř. SPC byla zaměřena zejména na pomoc při diagnostikování
dětí se školní nezralostí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodiče mají možnost
zažádat o vyšetření dítěte v PPP k profesní orientaci a ověřit si předpoklady pro daný typ
studia nebo žádat o konzultaci v případě uplynutí doby platnosti vyšetření.
Na škole probíhá jedenkrát měsíčně zdarma pedagogicko-psychologické poradenství,
realizované pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni (PPP). Žáci mají
možnost v rámci PPP navštěvovat kroužky, nápravnou péči apod. Pravidelně dochází
k hodnocení vzdělávání žáků podle IVP.
Některá vyšetření v PPP nebo u soukromého lékaře, psychologa si rodiče zařizovali
sami.
V případě potřeby jsou někteří žáci v ambulantní péči střediska výchovné péče nebo v
jiných doporučených centrech.
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6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO….
Rodiče mají možnost projednávat prospěchové i výchovné problémy s příslušnými
pedagogy v rámci třídních aktivů a konzultací (dle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě).
Se svými problémy se mohou obrátit i na vedení školy, výchovnou poradkyni nebo školního
metodika prevence. Jednou měsíčně je možnost navštívit pedagogicko-psychologické
poradenství na škole.
Ve školním roce 2017/2018 byly svolány 2 výchovné komise. V případě potřeby vždy
kontaktujeme Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
Pro širší veřejnost je organizován Den otevřených dveří. Dalšími akcemi jsou
například koncerty pro veřejnost, školní akademie. Školní družina pořádala pro rodiče a děti
například „Kouzelné Vánoce s Harry Potterem“, „Velikonoční kouzlení“.
Škola využívá nabídek od rodičů a zapojuje je do chodu školy.
Škola se zúčastnila řady akcí pořádaných MMP a PO města Plzně, např.:
- soutěže: dopravní soutěž mladých cyklistů, ,,Řemeslo má zlaté dno“, Triatlonový
festival – Aquatllon, výtvarná – „Hospodaříme s dešťovou vodou a Zelené oázy na
střechách“, Centrum robotiky – „Vyzkoušej si být učitelem“,
- účast na akci Dny vědy a techniky Západočeské univerzity (7. ročníky),
- DEPO 2015 – „Jak se točí peníze“ (5. ročníky + 2. stupeň),
- Den s policií (5. ročníky), Policejní pohádky (2. ročníky), beseda – Protiprávní jednání
(8. a 9. ročníky),
- v rámci projektu PROSIT návštěva + program v Centru robotiky (3. A, 8. A) +
exkurze,
- setkání školních parlamentů v území ORP Plzeň a Předsednictva Krajského
parlamentu dětí a mládeže (zástupci ŽP),
- Utkání Evropské univerzitní hokejové ligy – „Z lavic až na zimák“ (8. ročníky),
- účast pedagogů v rámci MAP (místní akční plán) kulatých stolů („Finančně gramotná
a podnikavá škola“).
Vycházející žáci se během podzimních měsíců zúčastnili úvodní informační schůzky na
IPS o možnostech výběru studia po skončení povinné školní docházky. Dětem byly
doporučeny individuální konzultace s rodiči na tomto úřadu.
6.7

Účast v soutěžích

Soutěž
mezinárodní

celostátní

Název soutěže
Výtvarná:
„Voda nad zlato“
(mezinárodní výstava Lidice)
Výtvarná:
„Cestou dvou bratří“

Počet
Umístění
zúčastněných
1.místo 2.místo 3.místo
žáků
(+ další)
výběr 4.A,5.A 20

účast

výběr 4.A,5.A 10

účast

11

celostátní

Výtvarná:
„Mírový plakát“

4. C

1

celostátní

Literárně-výtvarná:
„Vesmír je nekonečný“

4. C

4

regionální

Výtvarná:
„Kde domov můj“

výběr 4.A,5.A 10

Výtvarná:
„Hospodaříme s dešťovou
vodou“ a „Zelené oázy na
střechách“
regionální Odznak všestrannosti
olympijských vítězů
regionální

regionální

Rukodělná soutěž:
„Řemeslo má zlaté dno“

regionální Soutěž ve sběru
okresní

Recitační soutěž

1. C

1x

2

druž. 7. a 8. r. 8
jednotlivci
8. A

1x

1x

1x
účast (2 žáci
-nabídnuto
místo
v ZUŠ)
1x

1 x 9. místo
1x

1

1x

žáci 2. ZŠ

1 x 5. místo
účast
účast
účast

1 x 7. místo

okresní

Vybíjená

2. A
1
3. B
1
4. B
1
9. A
1
dr. dívky 5. r. 12

okresní

Vybíjená

dr. d. + h. 5. r. 12

okresní

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

dr. 6.-8. r. h.+d.
+ jednotlivci 24

okresní

Štafetový pohár

druž. 3. a 5. r. 16

1 x 5. místo

okresní

Dopravní soutěž mladých
cyklistů

druž. 7.- 9. r.
druž. 5. B

4
4

1 x 6.místo
1 x 17. m.

okresní

Matematická olympiáda

6. A

1

úspěšný řešitel

okresní

Pythagoriáda

6. A
7. A
8. r.

2
1
18

okresní

Olympiáda v českém jazyce

9. A

1

12

1x
1 x 6. místo

1 x 4. místo
1x

(3. ze ZŠ)
řešitel
řešitel
účast řešitelé
1 x 7. místo

okresní

Zeměpisná olympiáda

kat. A (6.A)

1

kat. B (7.A)

1

kat. C (9.A)

1

okresní

Biologická olympiáda

7. r.

2

okresní

Soutěž projektu Technik

7. roč.

5

okresní

Vyzkoušej si být učitelem

8. A

2

obvodní

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

druž. 6.-8. r. 16
jednotlivci

Recitační soutěž

obvodní

1 x 9. m.
(5. ze ZŠ)
1 x 12. místo
(7. ze ZŠ)
1 x 6. místo
(2. ze ZŠ)
1 x 10. místo
1 x 11. místo
1x
1x
4. místo
1x

obvodní

Konverzační soutěž v Aj

obvodní

Vybíjená

I. k.(3.B, 2.A) 2
II. k. (4.B)2
III. k.(7.B,6.B) 2
IV. kat. (9.A) 1
9. A
1
7. A
1
dr. dívky 5. r. 12

obvodní

Vybíjená

dr. d. + h. 5. r. 12

obvodní

Florbal

dr. hoši 5. r.

10

7. místo

obvodní

Florbal

1x

obvodní

Florbal

dr. dívek 6.-7. r.
18
dr. hoši 7. r. 13

5. – 9. místo

obvodní

Florbal

dr. hoši 8.-9. r.

5. – 8. místo

obvodní
7

Mc´Donald Cup

Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů -

dr. 5. r. hoši

1x

1x
1x

1x
účast

1x

13
14

1 x 6. místo
1 x 10. místo
1x
1x

1x

RP MŠMT – ÚZ – 33071 (2018)
vzdělávací program Paměťové instituce
OP VVV – „Šablony“ (2017-2019)

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
využívá se mezinárodní portál pro komunikaci škol a učitelů e Twinning
8

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

13

9

Podpora primární prevence sociálně patologických jevů
Podpora technických činností
Podpora tělovýchovných aktivit
Podpora volnočasových aktivit

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2017/2018
a) termín inspekční činnosti: 0
b) závěry inspekční činnosti: 0

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola si klade dlouhodobé a krátkodobé cíle vzdělávání pedagogických pracovníků.
Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnilo 74 plánovaných akcí.
Jednalo se především o vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie, cizích jazyků,
přírodních věd, humanitních oborů a esteticko-výchovných předmětů.
Semináře využíváme zejména z nabídky KCVJŠ a NIDV.
11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace není zřízena.

Hospodaření školy za kalendářní rok 2017
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
45/40,824
15/14,604
31778,-

18380,-

Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč
Příspěvek zřizovatele na investice
Příspěvek zřizovatele na provoz
Státní rozpočet – příspěvek na přímé
vzdělávání – tj ÚZ 33 353,dále 33 052, 33 073,
33 071 + 33 063 -EU- šablony 1. část)
*
Vlastní tržby a výnosy
Finanční prostředky z dotací a grantů města
Příjmy celkem
Náklady celkem

0
6064
26 286
(25 327 + 501 +124 +122 +212) *
4 519
85
36954
36735
14

Hospodářský výsledek

219

*ÚZ 33 052 a ÚZ 33 073 - rozvojové programy – zvýšení platů pedagogů a nepedagogů
ÚZ 33 071 – vzdělávací programy paměťových institucí
ÚZ 33 063 – OP VVV – EU šablony

Datum: 11. října 2018

Podpis ředitele školy

Razítko organizace
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