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1 Vzdělávací program školy
Ve školním roce 2017/2018 probíhalo vzdělávání v 1.- 9. ročníku podle vzdělávacího
programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. ZŠ Plzeň, 1. upravená verze,
č. j. 2ZS/0049/2013.

2 Podmínky vzdělávání
Ve školním roce 2017/2018 bylo na škole zřízeno 24 kmenových tříd (15 na 1. stupni
a 9 na 2. stupni). K dispozici bylo 7 odborných učeben (učebna informatiky, laboratoř F – Ch,
dílna, kuchyňka, učebna výtvarné výchovy, hudební sál, učebna cizích jazyků). Vzhledem
k nárůstu počtu žáků slouží laboratoř (učebna) F – Ch a učebna výtvarné výchovy i jako
kmenové třídy. Dále na škole funguje školní knihovna. Za příznivého počasí lze výuku
realizovat v atriu, kde jsou k dispozici dvě přírodní učebny.
Celkový počet žáků k 31. 10. 2017 byl 611 žáků. Celkový počet žáků přihlášených do
školní družiny k 31. 10. 2017 byl 240 žáků. Do zájmových útvarů školní družiny bylo
přihlášeno 191 žáků. Lze konstatovat nárůst počtu žáků ve škole i ve školní družině.
Ve školním roce 2017/2018 bylo ve školní družině opět otevřeno 8 oddělení, z toho 5
v budově školní družiny a 3 ve třídách 1. stupně v budově školy.
Celkově lze podmínky vzdělávání hodnotit kladně. V současnosti se vyskytujeme na
hranici kapacity školy v počtu žáků. Z tohoto důvodu se snažíme řešit prostory pro školní
výuku i prostory pro činnost školní družiny (výhledově půdní nástavba křídla – pavilonu ŠD,
výstavba druhé tělocvičny, přístavba školní jídelny – využití i pro výuku …).

2.1 Personální podmínky
Na vzdělávání žáků se podílelo 35 učitelů, 1 asistent pedagoga a 8 výchovných
pracovníků (školní družina). Většina předmětů byla ve sledovaném období vyučována ve
shodě s učitelskou aprobací. Výjimkou byla výuka informatiky, pracovní výchovy, dále
částečně výuka anglického jazyka, občanské výchovy a výtvarné výchovy.
Učitelé spolu úzce spolupracují, dle zájmu se účastní mimoškolních kolektivních akcí.

2.2 Kvalita pracovního prostředí
Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání jsou vzhledem k finančním
možnostem vyhovující.
Škola je vybavena 25 interaktivními tabulemi. V počítačové učebně je k dispozici 30
počítačů. Dalšími 24 počítači je vybavena učebna cizích jazyků. Dále mají možnost žáci
používat ve většině tříd žákovská PC. Pro potřeby výuky slouží 5 vizualizérů. V průběhu
školního roku proběhl servis audiovizuální techniky v učebně cizích jazyků. Po kompletní
rekonstrukci školní sítě, která proběhla během letních prázdnin, přibylo 8 PC pro učitele. Tato
PC byla rozmístěna v jednotlivých kabinetech.
V průběhu školního roku 2017/2018 proběhla rekonstrukce dílen, učebny
fyziky/chemie (včetně nového vybavení). Pořídil se schodolez do školní družiny, v tělocvičně
se vyměnily obklady stěn a žebřiny. Na škole se malovaly a opravovaly třídy, školní družina,
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školní kuchyně. Průběžně se prováděly drobné údržbářské práce (např. výměna světel na
toaletách, opravy žaluzií, čištění koberců, výměna zámků). V šatnách se lepily ochranné folie
na okna. Proběhla další etapa sanace budovy školy.
Pomůcky a učebnice se pořizují na základě požadavků metodických zařízení a školní
družiny. Nakoupily se chybějící tituly vzhledem k počtu žáků v jednotlivých třídách i
k aktuálnímu stavu opotřebení učebnic. Dále se dokoupila nová aktualizovaná vydání učebnic
matematiky, českého jazyka a zeměpisu (2. stupeň). Na 1. stupni se obnovily učebnice
českého jazyka, prvouky, hudební výchovy (2. ročníky), čítanky (3. a 4. ročníky). Dále se
zakoupily mapy ČR.
Z grantu podpora tělovýchovných aktivit se pořídily startovací bloky a bosu a
z projektu „Podpora hřišť pro veřejnost se nakoupily např. tenisové rakety, tenisová síť,
softbalové pálky, míčky a rukavice, míče, plachta na krytí skoku dalekého.
Z grantu na podporu technických činností se zakoupil drobný spotřební materiál, kleště.
Ve školní družině se průběžně doplňovalo a obměňovalo stávající vybavení her,
stavebnic a drobných sportovních potřeb. Zakoupily se míče a freesbee. Proběhl nákup
drobných výtvarných potřeb a materiálu pro pracovní a kreativní činnost (nože na linoryt,
výsekové nože do vyřezávacího stroje).
V rámci projektu ITI byl zakoupen nábytek do učebny pracovních činností, kompletně
bylo vybaveno nábytkem I. a IV. oddělení (+ koberec), v V. oddělení se vyměnily stoly, židle,
skříňová sestava s tabulí a koberec.
Školní družina odebírá časopisy Informatorium 3 – 8, Amos, ABC a Mateřídouška.
Ve škole funguje bufet, k dispozici jsou dva automaty na mléčné výrobky. 2x měsíčně
je dodáváno ovoce v přepravkách pro jednotlivé třídy.

3 Výchovné poradenství a prevence rizikového chování
Na škole pracuje výchovná poradkyně, která má požadovanou kvalifikaci. Výchovná
poradkyně se podílí zejména na řešení výchovných a vzdělávacích problémů, mapuje žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, realizuje poradenství v oblasti profesní orientace. Zde
probíhá spolupráce s IPS Úřadu práce v Plzni. Na 2. stupni je umístěna nástěnka výchovného
poradenství. Na vhodném místě je umístěna schránka důvěry. Výchovná poradkyně úzce
spolupracuje se školním metodikem prevence.
Výchovná poradkyně a metodička prevence se pravidelně zúčastňují setkání a seminářů pro
jejich oblast působení (např. pravidelná setkání výchovných poradců nebo školních metodiků
prevence v pedagogicko-psychologické poradně, účast na seminářích „Prevence ve škole – co
dělat, když…“, workshop „Rozvoj kariérového poradenství na SŠ s přesahem na ZŠ“).
Výchovná poradkyně absolvovala e-learningový kurz zaměřený na problematiku jednotných
přijímacích zkoušek. Škola odebírá odborné časopisy – „Školní poradenství v praxi“,
„Prevence“.

3.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli integrováni do běžných tříd, výuka
některých z nich probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na základě
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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.
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.

3.2 Spolupráce s PPP, SPC
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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3.3 Spolupráce s rodiči, policií, s ÚMO 3 a MMP – OŠMT, s Úřadem
práce
Rodiče mají možnost projednávat prospěchové i výchovné problémy s příslušnými
pedagogy v rámci třídních aktivů a konzultací (dle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě).
Se svými problémy se mohou obrátit i na vedení školy, 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.

3.4 Přijímací řízení na střední školy a učiliště
Ve školním roce 2017/2018 vycházelo po ukončení povinné školní docházky 49 žáků,
z toho 36 žáků bylo přijato na školy ukončené maturitou a 13 žáků na obory s výučním listem.
Na víceletá gymnázia se hlásilo 17 žáků z 5. ročníků, ke studiu bylo přijato 7 žáků. Ze 7.
ročníku se hlásilo 6 žáků, ke studiu byli přijati dva žáci.
Během celého období výchovná poradkyně spolupracovala 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
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„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.

3.5 Prevence rizikového chování
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.
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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.

4 Průběh vzdělávání
4.1 Nabídka povinně volitelných předmětů a nepovinných
předmětů
Ve školním roce 2017/2018 byly nabídnuty tyto povinně volitelné předměty:



6. třídy: přírodopisná praktika, mediální výchova, společenskovědní seminář
9. třídy: mediální výchova, společenskovědní seminář, konverzace v anglickém jazyce

Na 1. stupni byly nabídnuty nepovinné předměty sborový zpěv, zdravotní tělesná výchova
a cvičení výslovnosti, na 2. stupni sborový zpěv.

4.2 Zájmová činnost
Ve školním roce 2017/2018se žáci mohli zapojit do následujících kroužků:



stolní tenis, dramatický kroužek, paličkování
blokově kroužek Technik (3D modelování)

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.

Kroužky ve školní družině:


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

Aktivity pro dospělé: počítače pro seniory (s asistencí žáků 2. stupně), jóga (i naši
důchodci), tenis – hrazeno z FKSP.

8

4.3 Školní knihovna
Ve školním roce 2017/2018 přírůstky (105 knih) ani odpisy (25 knih) nebyly příliš
velké. Žáci si převážně atraktivní knihy často půjčují, problém je s jejich vracením. Při
inventuře na konci školního roku je značně náročné jejich vymáhání zejména od některých
žáků.
Ve školní knihovně pokračují v práci dvě knihovnice, které zajišťují provoz od pondělí
do pátku. V dopoledních vyučovacích hodinách probíhají programy pro jednotlivé třídy, o
přestávkách a po vyučování mají žáci možnost vypůjčování knih i pobyt v knihovně
s dohledem.
Ve školní knihovně je realizována vedle výuky řada zajímavých akcí pro první stupeň,
níže jsou vyjmenovány ty nejzajímavější.
Hned v prvním školním týdnu se ve školní knihovně sešli žáci všech prvních tříd, aby
zahájili společný projekt „Ten umí to a ten zas tohle…“. Cílem aktivit projektu je umožnit
dětem prezentovat své volnočasové aktivity, poznat své spolužáky, naučit se s nimi
spolupracovat. Příběh draka Boda a jeho kamaráda zajíčka byl další aktivitou pro 1. ročník.
Čtení s předvídáním a dramatizace příběhu děti zaujaly a strávily tak příjemnou hodinku
s knihou „Žádný strach, zajíčku.“ Putování sněhové vločky Sněhulky bylo námětem pro
adventní čtení s prvňáčky. Děti s napětím naslouchaly vánočnímu příběhu, tvořily vlastní
sněhovou vločku a pomocí obrázků pak sestavily příběh o Marii, Josefovi a malém Ježíškovi.
Vypravování o Ferdovi a jeho kamarádech zase učilo prvňáčky rozumět textu a umět vybrat
pro text odpovídající ilustraci. Jindy si kromě dalších čtenářských aktivit zahráli se
čtenářským dominem, které pro ně vyrobili jejich spolužáci. Dobrodružství Alíka a babičky
zase prvňáčci prožili při čtení ve školní knihovně a knihu doprovodili zdařilými ilustracemi.
V rámci projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka žáci pracovali s knihou „Dráček
s červenýma očima“.
Za pohádkovými postavičkami doputovali do školní knihovny žáci druhých tříd.
Zúročili zde znalost pohádkových knih a příběhů. Žáci 2. ročníku se dočetli Jak a komu
pomohla zvířátka při čtenářské lekci ve školní knihovně. Jindy pracovali s textem doplněným
obrázky. Snažili se odhalit tiskařské šotky, kteří jim text obsahově zamotali. Vyzkoušeli si i
práci s naučným textem. Přiměřeně náročný text o kočce domácí byl doplněn o
vystřihovánku, která udělala dětem radost.
Mýty a pověry čekaly na žáky pátých tříd ve školní knihovně. Při práci s texty knihy
Nemysli si nesmysly žáci pracovali formou skládankového učení. Jindy si zkusili práci
s naučným textem. Na základě pokusu, který si sami vyzkoušeli, vyhledávali potřebné
informace a zpracovávali připravené otázky. V knihovně také řešili drobné detektivní příběhy
a zápletky. Procvičili logické myšlení i zdravý úsudek. Nechyběla ani trocha matematiky….
Finanční gramotnost byla dalším tématem programu pro žáky 5. tříd. Prostřednictvím
čtenářských aktivit se žáci učili o mincích, bankovkách, o peněžních částkách a dalších
oblastech ze světa financí.
V letošním školním roce se scházejí dva čtenářské kluby, které jsou podpořeny EU a
OP VVV. V říjnu např. oslavili „Týden knihoven“, v dalších hodinách se učili orientovat
v knihách pomocí nadpisů, četli vlastní knihy. Zajímavá byla práce s knihou Malý princ, při
které se žáci věnovali i vytváření plastických ilustrací ke knize. V listopadu prožívali
dobrodružství se ztracenými ponožkami, předvídali pokračování příběhů ze stejnojmenné
knihy. Učili se čerpat informace z titulních stran knih a samozřejmě pokračovali ve čtení
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vlastních knih. Na přání dětí se také uskutečnila hororová hodina na téma knihy „Děsuplný
dům“. V březnu se žáci zabývali čtenářskými strategiemi, učili se pracovat podle návodu,
vytvořili si vlastní miniknížku, věnovali se známým spisovatelům a samozřejmě četli.
V dubnu pokračovaly čtenářské lekce se zajímavými knihami „Kde nechala zebra svoje
proužky“ a „Velká kniha obrů“.
Každoročně se účastníme Týdne čtení, letos už 8. ročníku, řadou níže uvedených
aktivit. Zahájili jsme čtenářským kláním mezi žáky 3. tříd. Děti pracovaly ve skupinách
s výběrem knih. Vyhledávaly informace potřebné k zodpovězení daných otázek. Ani
v letošním roce nemohlo chybět již tradiční ranní počteníčko. Tentokrát jsme četli o zebře,
která ztratila proužky a nechyběly ani další dobrovolné aktivity a drobné odměny pro ty, kteří
neváhali s ranním vstáváním. Pro žáky pátých tříd byla připravena anketa, kde se žáci měli
vyjádřit, jakou mimočítankovou četbu by chtěli doporučit svým mladším spolužákům
z prvního stupně. Jak umí číst v angličtině si vyzkoušeli žáci 3. tříd. Současně tak prověřili
své znalosti v rozsahu učiva 3. třídy. Výstavu kulturních deníků zhlédli žáci prvních tříd.
Mohli tak obdivovat zážitky svých starších spolužáků. Slavnostní předávání knih našim
prvňáčkům pak bylo odměnou za jejich pilné čtení a absolvování programů ve školní
knihovně. Děti obdržely knihu Evelíny Koubové Bráchova bota.
Na druhém stupni je i nadále rozvíjeno čtenářství žáků formou Dílen čtení jako součásti
předmětu Český jazyk a literatura. Čtenářská dílna je realizovaná v knihovně pro každého
žáka 6. - 9. ročníku 1x za 14 dní. Žáci soustředěně čtou přibližně 20 minut a pak probíhá
reflexe z četby formou rozhovoru nebo častěji písemnou formou do čtenářského deníku.
Dílny jsou mezi žáky oblíbené, ti dodržují stanovená pravidla a viditelně rozvíjejí své
čtenářské dovednosti i vyjadřovací schopnosti.
Pozitiva jsou stejná:
Trvá skutečnost, že knihovna plní svůj účel:
- žáci si knihy půjčují
- mají výběr atraktivních titulů, knihy se stále doplňují
- rozvíjí své čtenářské dovednosti zajímavou formou
- stále se zvyšuje zájem o čtení i díky zajímavým akcím
- zájem o čtení se zvyšuje dokonce i u starších žáků
- čte se i cizojazyčná literatura
- příjemné prostředí láká žáky k návštěvě a ke čtení např. o přestávkách.
Přání do příštího roku:
-vyřešit místo na mimočítankovou četbu (např. přidáním polic do výšky).

4.4 Výuka cizích jazyků
Výuka anglického jazyka proběhla v souladu se ŠVP, žáci byli motivováni k dobrým
školním výsledkům.
Žáci, kteří měli zájem, odebírali anglický časopis Gate, Bridge a R&R pro zdokonalení
anglického jazyka. Učitelé s těmito časopisy ve výuce příležitostně pracují.
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Po celou dobu výuky byl uplatňován individuální přístup k žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami a k žákům talentovaným. Talentovaní žáci se zapojili do
konverzační soutěže (6. místo žákyně 9. A a 11. místo žákyně 7. A).
V listopadu – prosinci se uskutečnil projekt spolupráce s HC Škoda Plzeň, kde přednášeli,
učili a konverzovali s žáky američtí hokejisté hrající v Plzni.
Žáci 6. a 7. tříd si dopisovali s dětmi z Itálie prostřednictvím eTwinningu a s dětmi
z Německa v rámci spolupráce s partnerskou školou.
V předmětu občanská výchova na 2. stupni byla uplatněna metoda CLIL (6. ročník) a
tandemová výuka (7. ročníky).
Ve výuce byla bohatě využívána moderní technologie: dataprojektory, počítače,
internetová tabule, vizualizér.
V 7. - 9. ročnících si žáci zdokonalovali úroveň anglického jazyka čtením britské a
americké beletrie v anglickém jazyce.
Povinná výuka německého jazyka probíhá dvouhodinovou týdenní dotací v sedmém až
devátém ročníku. Používáme nové učebnice Deutsch mit Max + interaktiv 1. a 2. díl včetně
pracovních sešitů. Součástí učebnic je i interaktivní učebnice, která je používána každou
hodinu. Pracovní sešity jsou doplňovány pracovními listy.
Ve výuce jsou využívány časopisy Hurra, v 9. třídě je výuka doplněna prací s časopisem
Freundschaft. Dále rozšiřujeme knihovnu německé zjednodušené beletrie.
Moderní technologie jako dataprojektory, počítače, interaktivní tabule, vizualizér,
interaktivní učebnice jsou nedílnou součástí výuky.
Prostřednictvím koordinačního centra Tandem byl navázán kontakt s partnerskou školou
Staatliche Realschule Pegnitz. Letos proběhlo již intenzivní jednání a první aktivity obou
škol. Setkání vedení a učitelů se konalo říjnu a březnu. 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. Hlavním komunikačním jazykem je angličtina. Na příští
školní rok jsou naplánované jednodenní a třídenní výměnné pobyty.
Učitelé cizích jazyků se po celý rok dále vzdělávali v rámci KCVJŠ.

4.5 Žákovský parlament
Již osmým rokem funguje na škole žákovský parlament. Členy jsou třídou zvolení
zástupci z 5. – 9. ročníku. Schůzky se konaly většinou jedenkrát v průběhu měsíce (10
schůzek za uplynulý školní rok).
Prostřednictvím žákovského parlamentu se úspěšně řešila organizace těchto akcí školy –
Mikulášská nadílka na 1. stupni, projektový den věnovaný stoletému výročí založení našeho
státu, prodej vánočních výrobků v rámci tradičního vánočního koncertu pro veřejnost,
zajištění průvodců během Dne otevřených dveří a zápisech žáků do budoucích 1. tříd.
Průběžně byli žáci na jednotlivých setkáních informováni o výsledcích ekologické soutěže
Recyklohraní a sběru papíru. Energetická hlídka podávala sdělení o šetření energiemi na
škole. Pravidelně se také hodnotily uplynulé školní akce, proběhlé školní projekty. Na
závěrečné schůzce bylo zhodnoceno celoroční působení žákovského parlamentu na škole.
Práce parlamentu je po celou dobu velmi dobře hodnocena.
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4.6 Školní program EVVO
Zapojení do projektů
Recyklohraní:
V celostátním projektu ministerstva školství jsme zapojeni desátým rokem. Sbíráme
elektro a baterie, pravidelně plníme zadané úkoly v průběhu roku. Za získané body
pořizujeme odměny pro vítěze soutěže ve sběru papíru. Celkový přehled o množství
sebraného elektroodpadu, přehledu splněných úkolů a počtu získaných bodů a následně
odměn je přístupný na webu školy. Dále jsme zapojeni do sběru hliníkových obalů. V tomto
školním roce jsme znásobili počet sebraných obalů, ve srovnání s loňským rokem. Výtěžek ze
sběru je věnován na charitativní účely (nemoc motýlích křídel).
Soutěže
V rámci Plzeňského kraje se účastníme soutěže ve sběru papíru, kterou pořádá
společnost AVE. Do soutěže jsou zapojeny všechny třídy naší školy. I v letošním roce žáci
přinesli přes 20 tun papíru. Výtěžek ze sběru se využívá ve prospěch žáků školy.
Žáci 8. ročníků se zúčastnili soutěže ,,Přírodovědný klokan“, kde si ověřili znalosti
z přírodovědných předmětů.
Do soutěže ,,Den Země“ se zapojil první i druhý stupeň (v rámci výtvarných aktivit).
Exkurze
Žáci 7. ročníků navštívili skládku tříděného odpadu v Černošíně, kde se seznámili
s problematikou zpracování tříděného odpadu. Tento program je stále finančně podporován
Krajským úřadem, odborem životního prostředí.
Účast na dalších akcích
Žáci 6. ročníků se dvakrát v tomto roce zúčastnili celodenního výukového programu
v novém středisku ekologické výchovy v Krsech. Program byl zaměřen na globální
problematiku související s životem na naší planetě Zemi.
ZOO Plzeň - žáci prvního i druhého stupně navštívili výukové programy v rámci
jednotlivých předmětů.
Žáci 8. ročníku navštívili úpravnu pitné vody. Seznámili se s novou technologií úpravy
vody, s provozem, cenou vodného a stočného a další problematikou kolem pitné vody.
Pracovní aktivity





třídění odpadů - papír, plast,
pravidelná péče o květinovou výzdobu školy,
pravidelná péče o školní zahradu,
zapojení 9. ročníků do projektu „Pracujeme pro školu - Konec korunuje dílo“ (úprava
atria a školního hřiště).

Různé
V průběhu roku probíhají pravidelné charitativní akce. Programy s tematikou EVVO se
realizují na vícedenních pobytech žáků (např. adaptační - 6. ročník, lyžařský výcvik) a ve
výuce.
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Probíhá pravidelná prezentace na webu školy. Soutěže a sběrové aktivity jsou pravidelně
projednávány a hodnoceny v programu žákovského parlamentu.

4.7 Projekty, exkurze a akce školy
Projekty:







Recyklohraní (sběr, celostátní soutěž MŠMT)
3D modelování – bloková výuka (výběr žáků 2. st.)
Projekt PROSIT (exkurze, návštěva Centra robotiky (3. A + výběr 8. r., 3. C)
Projektový den – „Osmičkové milníky aneb 100 let od vzniku Československa“
„Pracujeme pro školu – Konec korunuje dílo“ (dvoudenní práce 9. ročníků pro školu)
Projekt „Akademie souvislostí – zapojeni učitelé přírodovědných předmětů

Exkurze:








Černošín – skládka tříděného odpadu (7. ročníky)
Mladá Boleslav (automobilka Škoda Auto, Kutná Hora) - 9. ročníky
Exkurze Streicher (výběr 8. ročník)
Keramický závod Chlumčany (6. B)
Exkurze v rámci projektu „Paměťové instituce“ (ověřovací projekt MŠMT): Tábor –
muzeum (4. roč., 5. A, B) Praha – Technické muzeum (6. roč., 7. roč., 8. roč., 3. a 4.
roč.), Terezín (8., 9. roč.), Národní muzeum Praha (3. A, B, 4. A, C, 5. A), Plasy (7.
roč., 6. B, 8. B)
Exkurze v rámci projektu PROSIT: vozovna Slovany (7. A), úpravna vody (8. A),
Centrum robotiky (3. A, výběr 8. roč.)

Akce školy:
















Školní akademie
Den otevřených dveří
Vánoční koncerty sboru 1. a 2. stupně (pro žáky, veřejnost, mateřské školy, DD
Trnová, seniory, Domov sv. Zity)
Zápis do 1. tříd
Ukázkové hodiny 1. tříd pro mateřské školy (24. MŠ a 44. MŠ)
LVZ (Špičák, Železná Ruda)
Školy v přírodě 1. stupně, výlety 1. a 2. stupně
Vícedenní adaptační kurz 6. ročníků
Svátek Slabikáře (1. ročníky)
Projekt s HC Škoda v rámci výuky anglického jazyka (7. – 9. ročníky)
Dny vědy a techniky (7. ročníky)
ZOO – výukový program „Plazi“ (7. ročníky)
ZOO – výukový program „Savci“ (6. ročníky)
ZOO (3. C)
ZOO (6. B)
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Spolupráce rodičů se školou - besedy
Soptík – spolupráce s hasiči a 24. MŠ (2. ročníky)
„Tancuj a nedrob“ – taneční Tv (1. - 5. ročníky)
Bruslení – zimní stadion (1. – 5. ročníky, 2. stupeň v rámci Tv)
Ukázka házené (3. ročníky)
FPE - hodina pohybu Tv navíc (3. ročníky)
Lezení pro školy + 1. pomoc (6. A, B)
Olympijská kvalifikace – curling – fandění (6. C, 7. ročníky)
Evropská univerzitní hokejová liga – fandění (8. ročníky)
Bruslení na zimním stadionu (1. stupeň)
Ukázka pozemního hokeje + nábor
Projektové vyučování a galerijní animace (8. B), Vernisáž výstavy 2. ZŠ „Jeden
plot…tisíce osudů“ (8. B, výběr žáků 6. roč. + 9. B)
M-Klub (2. ročníky)
M-Klub – „Pan POZDRAVENÍČKO“ (1. ročníky)
M-Klub – „Jak se jmenuje čas“ (1. ročníky)
Polanova síň – „Staré pověsti české“ (4. ročníky)
Polanova síň – „Dva Janové“ (4. ročníky)
Polanova síň – „Pověsti z Olympu“ (5.A, 5. C)
Polanova síň – „Jak to bylo s Odysseem“ (6. ročníky)
Polanova síň – „České národní obrození“ (5. ročníky)
Polanova síň – „Karel Čapek.“ (9. ročníky)
Výstava – Lucemburkové (8. A)
Přednáška – „Bezpečný internet“ (1. – 5. ročníky) – spolupráce s 2. stupněm
Přednáška „Čas proměn“ (7. ročníky, dívky)
Přednáška, beseda - „Buď toho součástí. Podporuj muziku!“ – autorská práva (8., 9.
ročníky)
Přednášky Policie ČR – „Protiprávní jednání (8. a 9. ročníky), Policejní pohádky (2.
ročníky)
Den s Policií ČR – zimní stadion (5. ročníky)
Přednáška – hasiči (1. B)
Návštěva Okresní soudu – Protiprávní jednání“ (8. B)
Svíčkárna – Litice (3. a 4. ročníky)
Přednáška – „Veselé zoubky“ (1. ročníky)
Čertí škola – 1. a 2. ročníky
Předávání adventních kalendářů – žáci 5. ročníků pro 1. ročníky
Maškarní rej – 1. a 2. ročníků
Divadlo Alfa – „Cesta do středu Země“ (3. ročníky)
Divadlo Alfa – „Tajemný hrad v Karpatech“ (5. ročníky)
Divadlo Alfa – „Otesánek“ (1. a 2. ročníky)
Divadlo Alfa (4. ročníky)
Divadlo Pluto – „Dva muži v šachu“ (9. ročníky)
Divadlo Pluto – „Co může divadlo, to nemůže poezie“ (6. ročníky)
Nové divadlo – „Kdyby tisíc klarinetů“ (7. ročníky)
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Německé divadlo (9. ročníky)
Divadlo – „Jak nás vidí andělé“ (v tělocvičně, 1. stupeň)
Kino Plaza – „Heidi, děvčátko z hor“
Měšťanská Beseda – „Petr a Lucie“ (9. ročníky)
Západočeské muzeum – „Pravěk“ (6. B)
Západočeské muzeum – adventní dílna (4. ročníky)
Prohlídka centra Plzně s průvodcem (3. A, C)
Český hydrometeorologický ústav v Plzni (6. C)
EVVO - Krsy (5. C, 6. B)
Projektový den na Střední zdravotnické škole a VOŠZ Plzeň (8. ročníky – Edukační
centrum „První pomoc, „Nutriční centrum, 2. A, B – „Zdravé zoubky“)
Den na strojní průmyslovce (výběr 8. roč.)
Veselé zoubky (1. ročníky)
„Aby záda nebolela“ (ŠD – 2. roč.)
Návštěva výstav žáků 2. stupně v rámci předmětu výtvarná výchova
návštěva Domu digitálních dovedností – přednáška – Bezpečný internet (5. B)
Návštěva Centra robotiky – výukový program (3. C, 3. A + výběr 8. roč.)
DEPO – Jak se točí peníze (6. – 9. ročníky, 5. A, C)
Tvořivé ručičky (3. A, spolupráce s rodičem)
Spolupráce 1. a 2. stupně – žáci 8. tříd si připravovali pro své mladší spolužáky
výukové materiály (prezentace, pracovní listy) a vyzkoušeli si, jaké je to být učitelem
ve 3. třídách
„Pilník“ – intenzivní příprava 9. ročníků na přijímací řízení na střední školy (4 dny)
Matematická olympiáda (1. stupeň)
Dětský den na hřišti 2. ZŠ (1. stupeň)
Představení dramatického kroužku v rámci vánočních představení
Vystoupení mažoretek (školní akce)
Akce pro seniory (setkávání, koncerty apod.)
Charitativní akce (sbírka a vzájemné návštěvy s Dětským domovem v Trnové, sbírka
víček z PET lahví pro chlapce na vozíku po obrně, sběr hliníkových obalů – výtěžek
věnován na nemoc motýlích křídel, 2x ročně koncert sboru 2. stupně pro Městskou
charitu - „Domov sv. Zity“ – vystoupeni s recitačním pásmem žáci 1. ročníku +
sboru, dotované obědy pro vybrané žáky – spolupráce s organizací Women for
women)
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků
Techmania - výukový program + planetárium (5. ročníky)
Techmania (3. A)
Akce pro veřejnost – tenisový turnaj smíšených dvojic

Školní družina



„Aby záda nebolela“ (odpoledne s fyzioterapeutkou, cyklus zdravotního cvičení pro
správné držení těla)
„Kouzelné Vánoce s Harry Potterem“, vánoční dílna a trh (celodružinová akce pro
žáky a rodičovskou veřejnost)
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„O kouzelném jablku“ (filmové představení)
„Masopustní veselice“
„Velikonoční kouzlení“, velikonoční dílna s jarmarkem (celodružinová akce pro žáky
a rodiče)
„Dětský den s kouzelníkem“ (interaktivní kouzelnická show pro žáky ŠD)
Odpoledne s moderními IT (v rámci projektu PROSIT, ve spolupráci s žáky 8. roč.)

Zapojení do charitativních akcí




„Upleť čtverec“ (zapojení žáků i rodičů do charitativního projektu pro Afriku Knit a
square)
„I staré brýle mohou pomáhat“ (sběr brýlí zapojení do projektu dobrovolnické
organizace LC International)
„Víčka pro Lukáše“ (sběr víček PET lahví)

Žáci školní družiny se zapojili do různých výtvarných soutěží: „Plzeňské děti republice k
narozeninám“, „Pralesy a jejich mýtické postavičky“.

5 Výsledky vzdělávání
Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Do
hodnocení se promítají i praktické dovednosti žáků, aktivita v hodinách a účast v soutěžích,
projektech. Výsledky vzdělávání se hodnotí a analyzují v rámci metodických zařízení a
pedagogických rad. Rodiče neprospívajících žáků jsou vždy na tuto skutečnost upozorňováni
prostřednictvím zápisu v žákovské knížce nebo doporučeným dopisem. Bohužel na průběh
vzdělávání má vliv i odchod nadaných žáků na víceletá gymnázia.
Ve školním roce 2017/2018 bylo uděleno 20 důtek třídního učitele, 12 důtek ředitele
školy a žádný žák neměl uspokojivé chování. Lze konstatovat, že bylo uděleno o 5 třídních
důtek více a o 3 důtky ředitele školy více oproti minulému školnímu roku. Snížených známek
z chování (uspokojivé chování) bylo uděleno o jednu méně než v minulém školním roce.
Pochvaly třídního učitele byly udělovány průběžně během celého školního roku do žákovské
knížky. Absence žáků ve školním roce 2017/2018 byla následující – 51 711 omluvených
hodin a 12 hodin neomluvených.

Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
celkem
608

Prospělo s
vyznamenáním
400

Prospělo

Neprospělo

208

0

Pozn.: z celkového počtu: 11 žáků § 38 – docházka v zahraničí
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Opravné
zkoušky
0

Hodnoceno
slovně
0

5.1 Testování
V listopadu 2017 byla naše škola vybraná do výběrového zjišťování výsledků žáků –
zaměřeno na sociální gramotnost žáků (9. ročníky).
Základním cílem tohoto testování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý
jednotlivý žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků rámcového
vzdělávacího programu ve vybraných aspektech sledovaných oblastí. Za 2. ZŠ se testování
účastnilo celkem 45 žáků 9. tříd (celorepublikově bylo do testování zapojeno celkem 4 416
žáků). Celková úspěšnost řešení úloh byla v rámci celé republiky 55%. Úspěšnost našich žáků
dosáhla průměrně 52%. V celkovém srovnání se tedy jedná o průměrný výsledek.
Nadprůměrných výsledků (tj. přesahujících 55%) dosáhlo za 9. A 18 žáků a za 9. B 7 žáků.
V květnu 2018 se zájemci z 8. tříd zúčastnili projektu Trénink na přijímací zkoušky –
testů obecných studijních předpokladů, testů z matematiky a českého jazyka. Testování se
zúčastnilo celkem 33 žáků.
V celostátním srovnání jsou výsledky 15 žáků z 8. A a 18 žáků z 8. B celkově nadprůměrné.
Obecné studijní předpoklady


části: verbální; analytická; kvantitativní

Český jazyk


části: mluvnice; sloh a komunikace; literatura a čtenářská gramotnost

Matematika


části: aritmetika; geometrie; nestandardní aplikační úlohy a problémy

Výsledky 8.A
-

obecné studijní předpoklady – nadprůměrné výsledky, nejlepší část – verbální

-

český jazyk – nadprůměrné výsledky, nejlepší část – sloh a komunikace

-

matematika – nadprůměrné výsledky, nejlepší část – geometrie

-

testovaní žáci s nejlepším výsledkem (nad 80%): 4

Výsledky 8.B
-

obecné studijní předpoklady – mírně podprůměrné výsledky, nejlepší část – verbální

-

český jazyk – nadprůměrné výsledky, nejlepší část – sloh a komunikace

-

matematika – mírně podprůměrné výsledky, nejlepší část (nadprůměrná) –
nestandardní aplikační úlohy a problémy

-

testovaní žáci s nejlepším výsledkem (nad 80%): 3
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5.2 Soutěže
Soutěž
mezinárodní

celostátní

Název soutěže

Umístění
Počet
zúčastněných
1.místo 2.místo 3.místo
žáků
(+ další)

celostátní

Výtvarná:
„Mírový plakát“

4. C

1

celostátní

Literárně-výtvarná:
„Vesmír je nekonečný“

4. C

4

regionální

Výtvarná:
„Kde domov můj“

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

účast

Výtvarná:
výběr 4.A,5.A 20
„Voda nad zlato “
(mezinárodní výstava Lidice)
Výtvarná:
výběr 4.A,5.A 10
„Cestou dvou bratří“

Recitační soutěž

účast

1x
1x

účast (2 žáci
-nabídnuto
místo v ZUŠ)

výběr 4.A,5.A 10

1. C

2

druž. 7. a 8. r. 8
jednotlivci
8. A

1x

1x

1x

1 x 9. místo
1x

1

1x

žáci 2. ZŠ

1 x 5. místo
účast
účast
účast

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

1 x 7. místo

okresní

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

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

1 x 4. místo

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

1 x 6.místo
1 x 17. m.
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4
4

1x
1 x 6. místo

1x

Matematická olympiáda

6. A

1

okresní

Pythagoriáda

6. A
7. A
8. r.

2
1
18

okresní

Olympiáda v českém jazyce

9. A

1

okresní

Zeměpisná olympiáda

kat. A (6. A)

1

kat. B (7. A)

1

kat. C (9. A)

1

okresní

okresní

Biologická olympiáda

7. roč.

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

úspěšný řešitel

(3. ze ZŠ)
řešitel
řešitel

účast řešitelé
1 x 7. místo
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.

obvodní

Florbal

1x

obvodní

Florbal

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

obvodní

Florbal

5. – 8. místo

obvodní

Mc´Donald Cup

dr. hoši 8.- 9. r.
13
dr. 5. r. hoši 14
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1x

1x
1x

1x
účast

1x
1 x 6. místo
1 x 10. místo
1x
1x
7. místo

10

5. – 9. místo

1x

5.3 Dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
V průběhu školního roku 2017/2018 se učitelé zúčastnili následujících vzdělávacích akcí
Řízení, pedagogika, psychologie
 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)
 Budování vztahů v kolektivu třídy (1)
 Rizikové chování dětí ve školských zařízeních (2)
Cizí jazyky Aj, Nj
 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 ve výuce Čj (1)
Přírodní vědy M, Inf, F, Ch, Př, Z, Prv, Pří
 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)
Humanitní obory Čj, D, Ov, Vl
 Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností (1)
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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)

Esteticko – výchovné předměty Hv, Vv, Tv. Vz, Pv, Pč
 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)
 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 aneb Za uměním do muzea (1)
Ostatní
 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 školách a školských zařízeních (1)
 Školení SITMP (1)
 MS office 2010 Excel – pokročilí (1)
 Mentoring pro pedagogické pracovníky ZŠ (1)
ČŠI
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky.
Mezinárodní šetření PISA a metodika testování.
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Kulaté stoly – MAP
Setkání školních parlamentů v území OPR Plzeň a Předsednictva Krajského parlamentu dětí a
mládeže Plzeňského kraje.
Klima třídy – práce s problémovou třídou – sdílení zkušeností.
Finančně gramotná a podnikavá škola.
Projekt PROSIT
Tablety iPad – akreditovaný seminář pro učitele.
Školení byla organizována zejména prostřednictvím KCVJŠ, NIDV, Noveko, dále přišly nabídky
ze Střediska služeb školám aj.
Většina akcí byla hrazena z prostředků školy, některé byly zdarma.

5.4 Prezentace školy
Škola se prezentuje prostřednictvím webových stránek školy. Stále se snažíme o
rychlejší přenos aktuálních informací, úspěchů, akcí školy apod. Dále k prezentaci slouží
nástěnky. Vydáváme svůj školní časopis (1. stupeň a 2. stupeň), kalendáříky.
Ve školním roce 2017/2018 bylo v rámci Mediální výchovy realizováno několik článků
do pravidelně vycházejícího školního časopisu a na webové stránky školy, příspěvky do
Plzeňského deníku (tištěná nebo online verze deníku) – Exkurze v koncentračním táboře
Terezín, Vernisáž Tenkrát v Evropě, Zápisy do 1. tříd, na Magistrát města Plzně byl zaslán
článek Vzpomínky na školu.
Na kvalitu vzdělávání poukazují výsledky v různých soutěžích, konání projektových
dnů, školní akademie a dalších akcí.

5.5 Spolupráce s partnery
Škola má dobré vztahy se zřizovatelem, Radou školy, Radou rodičů, ÚMO 3, OŠMT
MMP, OŠMS Plzeňského kraje, IPS Úřadu práce, PPP v Plzni, Policií ČR, P-centrem, AŠSK.
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.
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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.
V tomto školním roce pokračovala dlouholetá spolupráce s Dětským domovem v
Trnové. V září zástupci tříd navštívili dětský domov. V předvánočním období jsme uspořádali
vánoční sbírku pro opuštěné děti z tohoto domova. Děti z dětského domova k nám přijely na
návštěvu v prosinci a zazpívaly si s námi koledy u stromečku a převzaly dárečky.
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).

Závěr
Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků
 Příznivé klima školy
 Kvalitní vzdělávání, kladení důrazu na plnění norem slušného chování
 Spolupráce 1. a 2. stupně, paralelních tříd, 1. stupně a školní družiny, 1. stupně a
mateřských škol
 Bezpečné prostředí ve škole
 Celkově dobré výsledky v testování žáků
 Vybavení tříd interaktivními tabulemi
 Zkvalitňování pracovního prostředí
 Podporování zdravého životního stylu
 Zapojení do dotačních a grantových programů a projektů (podpora technických
činností – exkurze, 3D modelování, vybavení dílny, podpora tělovýchovných aktivit,
podpora kroužků ve školní družině, podpora primární prevence, volnočasové aktivity podpora kroužků ve školní družině, PC senioři s asistencí žáků, doprava – návštěva
Dětského domova Trnová), Šablony pro 2. ZŠ (podpora inkluzivního vzdělávání,
tandemové výuky, metody CLIL a osobnostního růstu pedagogů)
 realizace 1. etapy projektu ITI (integrované teritoriální investice) – rekonstrukce dílen
+ vybavení a řešení bezbariérového přístupu, rekonstrukce učebny F/Ch, vybavení tří
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učeben pracovní výchovy (1. stupeň) a řešení bezbariérovosti v pavilonu ŠD nákupem
schodolezu; v rámci 3. etapy dodány moderní interaktivní panely a stoly
Zapojení školy do programu EVVO (sběr papíru apod.)
Zavedení metody CLIL do výuky, včetně tandemové výuky
spolupráce s partnerskou školu z Německa (Pegnitz)
Provoz a činnost školní knihovny (rozvoj čtenářské gramotnosti)
Fungování a činnost žákovského parlamentu
Zapojování žáků do různých soutěží
Využití atria k výuce, k relaxaci o přestávkách
Pravidelné výjezdy 1. stupně do škol v přírodě, 2. stupně na lyžařský výcvikový kurz,
organizace adaptačního (seznamovací) kurzu pro 6. ročníky
Konání tradičních akcí (školní akademie, vánoční koncerty, projektové dny apod.)
Zapojování rodičovské veřejnosti do života školy
Vydávání školního časopisu
Kvalitní fungování školní družiny, prezentace činnosti rodičovské veřejnosti
Zapojení do charitativních akcí
Péče o seniory
Spolupráce s vybranými středními školami

Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit:
Návrh opatření:
 Pokračovat v rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím aktivit školní knihovny,
rozšiřovat knižní fond.
Pokračovat v čtenářských dílnách na 1. a 2. stupni. Pokračovat ve čtení cizojazyčné
literatury. Vyřešit místo na mimočítankovou četbu.
 Neustále pokračovat v rozvíjení matematické gramotnosti.
Pokračovat v aktivitách v rámci „Šablon pro 2. ZŠ – Klub zábavné logiky, doučování.
Práce s nadanými žáky, pořádání matematické olympiády, účast v soutěžích.
Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 Pokračovat ve využívání metody CLIL ve výuce.
Pokračovat v 8. ročníku v tandemové výuce (občanská výchova), aktivně využít
metodu CLIL v dalších vybraných předmětech.
 Aktivně spolupracovat se zahraniční školou.
Dle domluvy s partnerskou školou Realschule Pegnitz realizovat vzájemné návštěvy
se zajímavým programem.
 Neustále motivovat žáky k celoškolnímu sběru.
Průběžné působení třídních učitelů na žáky v oblasti sběru papíru, drobného
elektroodpadu, baterií a hliníkových obalů. Vhodnou motivací zapojit co nejvíce žáků
a rodičů.
 Nadále zapojovat rodičovskou veřejnost do života školy.
Využívat nabídek od rodičů, zapojovat je do života školy.
 Zodpovědné dokončení započatých projektů.
Spolupráce při zpracování Místního akčního plánu pro vzdělávání II.
Dále pokračovat v zapojování se do programů Centra robotiky.
24

Aktivně podporovat sportovní akce pro žáky a veřejnost.
Příprava realizace nástavby pavilonu Tv a ŠD (navýšení kapacity školy).

Účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení školy (2017/2018)
 Pokračovat v rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím aktivit školní knihovny,
rozšiřovat knižní fond.
Pokračovat ve čtenářských dílnách, udržet je ve všech ročnících 2. stupně. Rozšiřovat
cizojazyčnou knihovničku.
Rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků 2. stupně pomáhá čtenářská dílna (1 x za
14 dní) jako součást předmětu český jazyk a literatura realizovaná v knihovně.
Čtenářskou dílnu se podařilo zachovat ve všech ročnících 2. stupně. Cizojazyčná
knihovnička se v průběhu školního roku rozšiřovala o další tituly. V dopoledních
hodinách probíhají programy pro jednotlivé třídy, o přestávkách a po vyučování
mají žáci možnost vypůjčování knih i pobyt v knihovně s dohledem stejně jako
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Ve školní knihovně je realizována
vedle výuky řada zajímavých akcí (viz bod 4.3).
 Neustále pokračovat v rozvíjení matematické gramotnosti.
Práce s nadanými žáky, pořádání matematické olympiády, účast v soutěžích. Využití
šablon – Klub zábavné logiky, doučování. Individuální přístup k žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami.
V rámci projektu Šablony pro 2. ZŠ proběhlo doučování v deseti třídách, po celý
rok byly organizovány schůzky dvou čtenářských klubů a klubu zábavné logiky a
deskových her.
 Pokračovat ve využívání metody CLIL ve výuce.
Pokračovat v 7. ročníku v tandemové výuce (občanská výchova), aktivně využít
metodu CLIL v dalších vybraných předmětech.
Tandemová výuka občanské výchovy v 7. ročnících se setkala s dobrou odezvou.
Metoda CLIL byla využita pouze v občanské výchově v 6. ročníku.
 Obnovit spolupráci se zahraniční školou.
Navázat kontakt s potenciální partnerskou školou Realschule Pegnitz.
Prostřednictvím koordinačního centra Tandem byl navázán kontakt s
partnerskou školou Staatliche Realschule Pegnitz. Setkání vedení a učitelů se
konalo v říjnu a v březnu. 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.
 Neustále motivovat žáky k celoškolnímu sběru
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Průběžné působení třídních učitelů na žáky v oblasti sběru papíru, drobného
elektroodpadu, baterií a hliníkových obalů. Vhodnou motivací zapojit co nejvíce žáků
a rodičů.
Na webu školy a na nástěnce v přízemí se pravidelně zveřejňují výsledky
jednotlivých tříd ve sběru papíru a výsledky Recyklohraní. I v tomto školním
roce žáci přinesli přes 20 tun papíru. V rámci soutěže, kterou pořádá společnost
AVE, se naše škola umístila na 5. místě. Zapojili jsme se opět do sběru
hliníkových obalů od nápojů. Žáci v tomto školním roce nasbírali 177 kg baterií
než a 70 kg elektrozařízení. Zapojeni jsme i do recyklace mobilních telefonů.
 Nadále zapojovat rodičovskou veřejnost do života školy
Využívat nabídek od rodičů, zapojovat je do života školy.
Opět jsme využili nabídek od rodičů, např. věnování finančních darů, darování
kancelářských potřeb, knih do školní knihovny, dárků pro děti, pracovních
pomůcek, účast ve vyučovacím procesu, příprava drobného občerstvení pro žáky,
zorganizování besed (např. s hasiči), exkurzí (např. do závodu Lassesberger Rako Chlumčany, návštěva Okresního soudu), vedení blokové výuky kroužku 3D
modelovaní, natočení Školní akademie a vernisáže „Jeden plot, tisíce osudů“.

 Modernizovat a vybavovat odborné i další učebny
Zapojení do projektů.
V rámci realizace 1. etapy projektu ITI (integrované teritoriální investice)
proběhla rekonstrukce dílen + vybavení a řešení bezbariérového přístupu,
rekonstrukce učebny F/Ch, vybavení tří učeben pracovní výchovy (1. stupeň) a
řešení bezbariérovosti v pavilonu ŠD nákupem schodolezu; v rámci 3. etapy
dodána moderní interaktivní informační technika.
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