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2 Základní údaje o škole 

2.1 Název školy  
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace 

 
sídlo:       Zábělská 25, 312 00 Plzeň 
IČO:    68784643 
Zřizovatel školy:  Plzeň, statutární město 
Vedení školy:   Mgr. Helena Lišková 
telefonní spojení:        37802 7300 
faxové spojení:           37802 7333 
e-mailové spojení:       skola@zs14.plzen-edu.cz 
webové stránky školy: www.14zsplzen.cz   

2.2 Poslední zařazení v rejstříku škol  
 
Č. j. 20 586/2011 - 25 Rozhodnutí ze dne 25. 7. 2011 s účinností od 1. 9.2011. 

2.3 Seznam pracovišť  
 
 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství Zábělská 25, 312 00 Plzeň   
Místa poskytovaného vzdělání 
nebo školských služeb 

Zábělská 25, 312 00 Plzeň 21 516 

                                            

2.4 Obory vzdělávání 
 
Název  Č. j. V ročníku 
Školní vzdělávací program 
„ Škola jazykům, sportu a tvořivosti 
otevřená“ 

14ZS/541/2007 1. – 9. 

2.5 Součásti školy  
 
Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 
      Počet přepočtených 
pedagogických pracovníků 

 2012 / 2013 2012 / 2013 2012 / 2013 
MŠ 0 0 0 
ZŠ 516 21 32 / 30,86 
ŠD, ŠK 0 0 0 
ŠD (samostatná)  210 7 7 / 5,94 
ŠK (samostatný) 0 0 0 
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Celková kapacita 
jídelny  

Počet dětských 
strávníků 

Počet dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

530 423 47 6 5, 25 
* uvádějte bez cizích strávníků 

2.6  Typ školy 
úplná   spojené ročníky v jedné třídě:  ne   

2.7 Spádový obvod školy 
MO Plzeň 4 (katastrální území Doubravka, Lobzy, Újezd, Červený Hrádek, Bukovec) 

2.8 Speciální třídy 
 
 Počet 

tříd 
Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0 0 
Speciální třída 0 0 Dle výkazu S 3-01 
S rozšířenou výukou 0 0 0 

2.9 Individuáln ě integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení  
 

Vady Počet žáků 
Mentálně postižení 0 
Sluchově postižení 0 
Zrakově postižení 0 
S vadami řeči 0 
Tělesně postižení 0 
S více vadami 0 
S vývojovou poruchou učení  38 
S vývojovou poruchou chování 3 
Celkem 41 

2.10 Materiáln ě technické zajištění školy 
 

� 21 kmenových učeben 
� odborná učebna pro výpočetní techniku 
� odborná učebna pro chemii 
� odborná učebna pro fyziku 
� odborná učebna pro přírodopis 
� cvičná kuchyňka 
� tělocvična se zázemím 
� zrcadlový sál 
� víceúčelové hřiště 
� fotbalové hřiště 
� školní jídelna 
� multifunkční učebna se žákovskou knihovnou 
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� učitelská knihovna 
� bufet 
� učebna s výpočetní technikou pro školní družinu 

 
 
Sponzoři: 
Sdružení rodičů (SRPDŠ) 
 

2.11 Školská rada  
 
Datum zřízení 30. 6. 2005 
Počet členů školské rady  6 

3 Personální zabezpečení školy 

3.1 Přehled o zaměstnancích školy 
 
Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 

2012/ 2013 2012 / 2013 
54 / 49,42 40 / 36,85 

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

3.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012 / 2013 

 
Součást 

PO 
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 

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

VŠ jiné bez 
DPS * 

MŠ 0 0 0 0 0 0 0  
ZŠ 1 2 0 0 2 29 0 0 
ŠD, ŠK 7 0 0 0 0 0 0 0 

* DPS = doplňkové pedagogické studium 

3.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012 / 2013  

 

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. ---------------- 
- v důchodovém věku 1 

 
 
 

Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

     Průměrná délka  
pedagogické praxe 

Průměrný věk 

40/ 36,85 20,4 44 
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3.4 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem  
 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 
počet vyučovacích hodin celkem za týden 633 100  ------------------------------- 
- z toho počet neaprob. hodin 40 11 Př, Pč, Medv, Vzdr, VAj, 

Ov, VŠj, In, F, Vv, Kera 

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Počet vzdělávacích akcí 86 
Celkový počet účastníků 36 
Vzdělávací instituce KCVJŠ, SZÚ, AISIS, Mgr. Veselá- Společně 

k bezpečí, Bc. Lešková – zdravotní semináře, 
Akademie moderního vzdělávání, ABECEDA 
– občanské sdružení, University of 
Wolverhampton, ORKAM Plzeň, AV Media 

 

Hodnocení DVPP 

V roce 2012 / 2013 převažovaly vzdělávací akce zaměřené na podporu školního vzdělávacího 
programu, hodnocení a sebehodnocení žáků. V dlouhodobém studiu jazyků v rámci 
celoživotního vzdělávání pokračovaly některé paní učitelky prostřednictvím vyčleněné 
finanční částky na DVPP v rámci EU peníze školám. V rámci vzdělávání v oblasti cizích 
jazyků proběhlo školení pro práci s Evropským jazykovým portfoliem. Pedagogové byli 
proškoleni i v oblasti informačních technologií. 

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

5.1 Zápis žáků do 1. třídy 
 

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

78 12 12 67 3 

5.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 
 
Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 
Gymnázia 

4 letá  
SŠ s 

maturitou 
SOU U Jiné 

62 5 43 14 0 0 
 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  2 
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- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 
 

Počet žáků ---------------- 
- přihlášených na víceletá gymnázia 23 
- přijatých na víceletá gymnázia 12 

 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012 / 2013 

Počet kurzů Počet absolventů 
0 0 

6 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků  

6.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.) 
 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

516 328 178 10 6 0 
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 

6.2 Chování žáků 
 
Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 
- z toho 2. stupeň 9 7 
- z toho 3. stupeň 2 3 

 

6.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 
 
Zameškané hodiny celkem 55 994 
- z toho neomluvené 92 

7 Prevence sociálně patologických jevů 
Počet žáků ve škole: 516 

Počet žáků, kteří se účastnili adaptačního kurzu: 6.A,B 34 

Počet žáků, kteří se účastnili jednorázové preventivní aktivity:  

• Přednáška: Návykové látky, alkohol. 8.A,B (městská policie) 47 

• Přednáška: Trestní odpovědnost mladistvých. 9.A,B (městská policie) 60 

• Beseda: Pobavme se o alkoholu. 7.A,B  (neziskové sdružení Fórum) 48 

• Beseda se sportovcem Tomášem Slavatou (motivační program) 6.A,B 48 

Počet žáků, kteří se účastnili grantových projektů:  
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• Dotace na nákup grafického programu a fotoaparátu pro školní časopis – prospěch pro 
celou školu 

 

Počet žáků, kteří se účastnili dlouhodobé aktivity:  

• Intervenční program 7.A   (oblastní metodik Mgr. Slivka)                                                                     24 

• Intervenční program 6.A   (oblastní metodik Mgr. Slivka) 23 
 
 

Evidence rizikového chování ve škole 
 
 Řešil ŠMP Celkem žáků 

kouření, alkohol, marihuana 0x kouření/ 10x alkohol (pivo) 
6x kouření/ 10x 

alkohol 
pervitin aj. tvrdé drogy - - 

záškoláctví - 6 

vandalismus - 3 

Šikana (kyberšikana)    2 oběti šikany/1 Kyberšikany 
2 šikana/ 

1kyberšikana 
kriminalita - - 

rasismus - - 

jiné:    - agresivita mezi dětmi ve třídě 1 4 

          -  agresivita žáka k učiteli 2 4 

          -  krádeže 2 5 

          -  fotografování vyučujících 1 1 

         -  vhození tablety do pet lahve spolužačky           1 1 

 
Spolupráce s institucemi a organizacemi 
využíváme: ano ne forma spolupráce: 

PPP x  
poradenství 
intervenční programy 
spolupráce v projektu ZIP  

SPC x  poradenství 

SVP x  poradenství 

IPS Úřadu práce x  poradenství 

P-centrum x  poradenství pro rodiče 

KÚ Plzeň x  
dotační tituly 
konzultace k dotacím 
projekt eBezpečnost 

Policie ČR, městská policie x  Přednášky pro žáky 

KHS  x  

Orgány státní správy x  Konzultace OSPOD 

Odborníci x  Školení pro učitele – projekt KÚ eBezpečnost 
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Vzdělávací a kulturní agentury  x  

Nestátní zařízení x  
Neziskové sdružení Fórum – Pobavme se o 
alkoholu 

Jiné (jaké): x  Tomáš Slavata (motivační program) 
 
  
Kvalitativní posouzení výsledků ŠPS 
  
Podařilo se: 
Výborně spolupracovat s oblastním metodikem (Mgr. Slivkou) v intervenčních programech a 
poradenství na 2. stupni. 
Získat pro školní časopis ČESTNÉ UZNÁNÍ v soutěži školních časopisů Jihočeského kraje za 
zajímavá témata (rizikové jevy). 

Získat grant na nákup grafického programu a fotoaparátu pro školní časopis – 20 000,- (MMP) 

Navázat úzkou spolupráci s rodiči. Poradit i s problémy mimo školu a nabídnout kontakt na odborná 
pracoviště: 
• v oblasti experimentování s návykovými látkami - 1x  
• při sebepoškozování – 2x 
•  v oblasti rizik na sociálních sítích – 1x 
  
 
Nepodařilo se: 

Udržet bezpečné klima školy. Nárůst nekázně souvisí i s nově příchozími žáky, kteří „ posílili“ výše 
uvedené statistiky v kauzách kouření, agresivity a krádeží. Výrazně stoupl počet řešených kauz, v nichž 
bylo zapojeno více dětí (5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A) a stoupl počet hrubých kázeňských přestupků (např. 
krádeže nebo pití alkoholických nápojů v loňském školním roce metodik neevidoval). 

 

8 Nadstandardní aktivity   

8.1 Zájmová činnost organizovaná školou 
 Zájmová činnost organizovaná školou 

            Ve školním roce 2012 /2013 byly organizovány tyto zájmové kroužky:  
 

� Keramický – 1 kroužek 
� Florbal  - 3 kroužky 
� Smart Club – 1 kroužek 
� Jóga – 1 kroužek 
� Počítačový kroužek – 2 kroužky v rámci školní družiny  
� Muzicírování – 1 kroužek v rámci školní družiny 
� Plavání – 1 kroužek v rámci školní družiny 
� Dramatický – 1 kroužek v rámci školní družiny 
� Výtvarný – 1 kroužek v rámci školní družiny 
� Pěvecký sbor 
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Další zájmovou činnost pro žáky školy zajišťují TJ Sokol Plzeň IV - florbal, Studio 
22, Florbal klub Doubravka, KAerobic, SKP Rapid Sport Plzeň, TJ Sokol Plzeň 
Doubravka, Rytmik. 

 
� Dějepisné, zeměpisné, jazykové, přírodovědné, logické olympiády 
� Matematické soutěže – Pythagoriáda, Matematický klokan 
 

8.2 Mimoškolní aktivity 
 

Projekty 
� Řemeslo očima žáků (spolupráce s PYRGOS, spol. s.r.o. na podporu technického 

vzdělávání) 
� Zdravá škola – Zdravá pětka, Košík plný rozumu 
� English Expressions around us – spolupráce s partnerskou školou v Žilině 
� Úspěšný předškolák 

 
         Významné akce školy 

� Školy v přírodě (1. stupeň) 
� Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků 
� Návštěva partnerské školy v Žilině 
� Dny vědy a techniky 
� Vánoční dílny 
� Velikonoční dílny 
� Čtení pro rodiče 
� Projekt spolupráce s knihovou 
� Lyžařský a snowboardový kurz  
� Techmania 
� Návštěva Stanice mladých techniků 
� Den s integrovaným záchranným systémem 
� Den zdraví 
� Májový pochod 
� Poznávací zájezd do Anglie 
� Zahraniční poznávací a ozdravný pobyt v Itálii 
� Beseda s olympioničkou Barborou Sýkorovou 

 
 Akce k prevenci sociálně patologických jevů 
� Intervence PPP – velmi úspěšné akce 
� Trestní odpovědnost mladistvých 
� Pobavme se o alkoholu 
� Motivační program – beseda se sportovcem Tomášem Slavatou 

 
 Akce k environmentální výchově 

� Slámování ve Středisku volného času Plzeň 
� Den Země 
� Návštěva ČHMÚ 
� Lesní pedagogika 
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� Exkurze do přírodní rezervace Chejlava 
� Ekologický pobyt v ekologickém centru Stožec na Šumavě 
� Den vody 
� Tonda obal 
� Projekt školy - Třídíme odpad - soutěž mezi jednotlivými třídami  
 
 Akce pro veřejnost 
� Návštěvy dětí z mateřských škol z obvodu MO4 
� Vánoční dílny pro děti a jejich rodiče 
� Velikonoční dílny pro děti a jejich rodiče 
� Sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče 
� Dlouhodobý projekt - spolupráce v Domově pro seniory sv. Jiří 
� Čtení pro rodiče 

8.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
 

Ve školním roce 2012/2013 pokračovala naše škola ve spolupráci s mateřskými školami. 
Úzkou spolupráci má se 64. MŠ. Děti z odloučeného pracoviště, které je umístěné v budově 
základní školy, pravidelně využívají naší tělocvičnu. 
Předškoláci ze sousedních školek se účastnili výuky v 1. ročníku. Bylo pro ně připraveno 
sportovní dopoledne. 
Spolupráce se 64. MŠ se rozvíjí k oboustranné spokojenosti. 

8.4 Partnerství se školami v zahraničí 
 
Ve školním roce 2008 / 2009 byla zahájena spolupráce s partnerskou školou v Žilině. 
Byl zahájen další projekt English Expressions around us v rámci E-twinningu. V tomto 
školním roce byla zahájena práce v projektu Bilaterární spolupráce v rámci Comenia EU.  
V měsíci květnu 2013 v rámci projektu navštívilo 20 žáků naší školy žilinskou školu a 
pracovali nad projektem celých 10 dnů. 

8.5 Výchovné poradenství  
 
8.5.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů   

 
Činnost výchovné poradkyně se řídí rámcovým plánem a vychází ze standardní činnosti 
výchovného poradce podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., v platném znění o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Plán je zpracován na začátku 
školního roku a specifikuje úkoly na základě dlouhodobé koncepce. 
Výchovná poradkyně poskytuje všem žákům i zákonným zástupcům služby zaměřené 
především na: 

� Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a 
profesní cestě žáků. 

� Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 
pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky. 

� Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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� Přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace 
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými 
zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

� Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám. 

� Metodické a informační činnosti (metodická pomoc pedagogickým pracovníkům 
školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních 
vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.) 

� Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

� Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních 
údajů. 

� Úzkou spolupráci s PPP, SVP, IPS Úřadu práce, OSPOD, popř. s Policií ČR. 
 

� Kariérové poradenství 
Žáci 8. ročníku mají v rámci Pracovních činností zařazen předmět Svět práce, v rámci tohoto 
předmětu navštěvují pravidelně IPS Úřadu práce. Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče je 
každoročně uskutečněna informační schůzka se zástupci SŠ. V průběhu celého školního roku 
sledují žáci aktuální informace k volbě povolání na nástěnce, v informačních příručkách na 
internetu, navštěvují dny otevřených dveří na SŠ. 
 
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Vzdělávání žáků je zajišťováno formou individuální integrace do běžných tříd. 
Ve školním roce 2012-13 bylo integrováno 41 žáků, pro 16 žáků bylo na žádost zákonného 
zástupce vypracováno 16 individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze vzdělávacího 
programu ZŠ a závěrů speciálně pedagogického vyšetření. 
Žáci 1. stupně se SPUCH byli zařazeni do kroužku ANP, kde probíhala náprava specifických 
obtíží u jednotlivých žáků.  
V průběhu celého školního roku byly poskytovány žákům a zákonným zástupcům 
individuální konzultace týkající se prospěchového, osobnostního a kariérového rozvoje. 
  
8.5.2 Spolupráce s PPP, SPC 

 
Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s PPP, SVP, IPS Úřadu práce, OSPOD, popř. 
s Policií ČR. 
 
8.5.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO …. 

 
Rodiče byli informováni o prospěchu a chování žáků i o dění ve škole průběžně 
prostřednictvím žákovských knížek, školy OnLine, úřední desky školy a čtyřikrát ročně na 
třídních schůzkách a také prostřednictvím konzultačního dne ve spolupráci s PPP. 
 
Rodiče mohli využívat po telefonické domluvě individuální konzultace se všemi učiteli.  
Další informace získali zákonní zástupci prostřednictvím webových stránek školy 
www.zs14plzen.cz .  
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V tomto školním roce škola pořádala podzimní „Den otevřených dveří“ s návštěvou výuky ve 
třídách. 
Rodiče sledovali práci svých dětí a mohli se i společně zapojit. O tento den mají zájem hlavně 
rodiče žáků 1. stupně. Spolupráce s rodiči byla standartní.  Sdružení rodičů, které je tvořeno 
zástupci z jednotlivých tříd, se sešlo 3x. Pomáhalo finančně škole při oceňování žáků za 
úspěchy v olympiádách a různých soutěžích a zakoupilo lavičky a zahradní sety do školního 
atria pro žáky 1. stupně. 
Další den otevřených dveří se nám osvědčil v sobotu, v době Adventu, kdy mohli přijít 
s dětmi oba rodiče a zapojit se do výroby různých dárků v dílnách.  
Pořádali jsme 2. ročník výroby předmětů s velikonoční tématikou pro děti a jejich rodiče 
v rámci školní družiny. Tato akce se velmi líbila.  
 
Velmi pozitivní je vždy slavnostní vyřazení žáků 9. tříd ze základní školy a odpolední 
program pro žáky spolu s rodiči v rámci školní družiny „Májový pochod“. Mezi oblíbené se 
řadí i odpolední čtení pro rodiče v rámci dlouhodobého projektu na podporu čtenářské 
gramotnosti. V tomto školním roce pro velký zájem rodičů probíhalo čtení po třídách. 
 
Zákonní zástupci a ostatní zájemci veřejnosti měli k dispozici propagační materiály školy a 
aktuální webové stránky.  
Při propagaci činnosti školy jsme se zaměřili na různé cílové skupiny – například mateřské 
školy v okolí, rodiče dětí ve školní družině. 
Zjistili jsme, že stále větší množství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje 
odpovědně - sledují webové stránky, navštíví často několik škol, než se rozhodnou pro tu 
konkrétní. 
Škola má dobré vztahy se zřizovatelem, se Sdružením rodičů, Školskou radou, ÚMO 4, 
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. 4 studenti PF v Plzni vykonali na naší škole náslechovou, ale i splnili požadovanou 
pedagogickou praxi. Jedna studenta dálkového studia vykonala asistentskou praxi v 1. třídách 
a v letním semestru asistentskou praxi v 5. třídě. 
 
  
8.5.4 Spolupráce školy a dalších subjektů 

 
� P-centrum 
� PPP (Pedagogicko psychologická poradna) 
� SZÚ (Státní zdravotnický ústav) 
� Vzdělávací a kulturní agentury 
� Salesiánské středisko 
� Hvězdárna a planetárium Plzeň 
� D – klub 
� Divadlo Alfa 
� ÚMO Plzeň 4 
� Magistrát města Plzně 
� ZPČ galerie 
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� Galerie U Andělíčka 
� Hnutí Na vlastních nohou 
� Středisko vých. péče 
� Policie ČR – besedy, ukázky práce 
� Mateřské školky obvodu 
� Hasiči  
� Studio 22, TJ Sokol IV, RAPID 
� ZČU – PF – náslechy a praxe studentů 
� Regionální tisk 

8.6 Účast v soutěžích  
 
Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 
Umístění   

   1. místo 2. místo 3. místo 
mezinárodní      
republiková Logická 

olympiáda 
1 1   

 Matematický 
klokan  

1 1   

regionální Malý záchranář 5  družstvo  
 Ars poetice 1 1   
okresní Logická 

olympiáda 
2 1   

 Florbal dívky  8  družstvo  
 Florbal hoši 12  družstvo  
 Dějepisná 

olympiáda 
1    

 Olympiáda v Čj 1    
 Olympiáda v Aj 2    
 Matematická 

olympiáda 
3 1   

 Pythagoriáda 5 2   
 Pohár Rozhlasu 8  družstvo  
 Mc Donald´s Cup 12  družstvo  
 Preventan - cup 8    
 Pohár čs. 

florbalové 
asociace 

20    

 Plzeňská dopravní 
liga 

10   družstvo 

 Dopravní soutěž 
Mladých cyklistů 

8    

 Přespolní běh 
dívky 

8  družstvo  

 Přespolní běh hoši 8   družstvo 
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9 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

- přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, Leonardo da 
Vinci a další…) 

V tomto školním roce byl zahájen Bilaterární projekt ve spolupráci s partnerskou školou 
v Žilině Comenius EU. Projekt „ Anglické výrazy kolem nás“ pokračuje spolupráci v rámci 
eTwinningu.  

10 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
� EU peníze školám – operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

„ Individualizace a inovace ve výuce“ – projekt podpořen částkou 2 329 182,-Kč na 
období dvou let do 31. 12. 2013 
 

� Podpora primární prevence sociálně patologických jevů – projekt podpořen MMP  
OŠMT Plzeň částkou 20 000,- Kč. 
„Kvalitním školním časopisem k naplňování specifické primární prevence“. 

 
� Podpora tělovýchovných aktivit - projekt podpořen MMP OŠMT Plzeň částkou 

30 000,- Kč „Rozhýbejme školu “. 
 

� Podpora aktivit k technickému vzdělávání - projekt podpořen MMP OŠMT Plzeň 
částkou 35 000,- Kč „Vybavení školních dílen“ 

 
� „Jsem super - čtenář“  projekt podpořen Komisí pro výchovu a vzdělávání RMP 
částkou 5 000,- Kč. 

11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 Ve školním roce 2012 / 2013 proběhlo šetření ČŠI na žádost zákonného zástupce. 

Závěr ČŠI je k dispozici v ředitelně školy. 
 

12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

• metodické kurzy pro učitele cizích jazyků 
• roční jazykové kurzy anglického jazyka 

• vzdělávání v oblasti digitálních technologií 

• vzdělávání v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti 

• zahájeno vzdělávání výchovného poradce 
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13 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 

Ve škole nejsou odborové organizace. 
 

Celkové hodnocení 
 
V závěru školního roku proběhla revize školního vzdělávacího programu „ Škola 
jazykům, sportu a tvořivosti otevřená“. Byly zapracovány změny platné dle RVP pro ZV 
platné od 1. 9. 2013. 
 
Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků  
 
� Kvalitní vzdělávání, kladení důrazu na plnění norem slušného chování. 
� Celkově dobré výsledky v testování žáků. 
� Vybavení tříd interaktivními tabulemi. 
� Zkvalitňování pracovního prostředí. 
� Zapojení do dotačních a grantových programů a projektů (projekt OP VK – EU peníze 

školám, grant na preventivní programy, grant na podporu technických činností, grant 
na podporu tělovýchovných aktivit, finanční podpora na podporu čtenářské 
gramotnosti…) 

� Nabídka německého, španělského jazyka jako povinně volitelného předmětu na 2. 
stupni. 

� Činnost školní knihovny. 
� Zapojování žáků do různých soutěží. 
� Zkvalitnění prostředí v atriu k relaxaci o přestávkách. 
� Pravidelné výjezdy 1. stupně do škol v přírodě, 2. stupně na lyžařský a snowboardový 

výcvikový kurz, pobytový zájezd do Itálie, adaptační kurz, ekologický pobyt… 
� Konání tradičních akcí (vánoční, velikonoční dílny, Májový pochod…) 
� Vydávání školního časopisu. 
� Kvalitní fungování školní družiny (prodloužení provozní doby). 
� Dlouhodobá spolupráce s Domovem pro seniory sv. Jiří. 
� Spolupráce s partnerskou školou v Žilině. 

 
Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit: 
 

� Využívat ve výuce rozmanité a moderní metody a formy výuky. 
� Aplikovat náměty, zkušenosti z absolvovaných školení, vhodně využívat interaktivní 

tabule apod. 
� Školní knihovna – rozšířit spolupráci s učiteli 2. stupně v oblasti čtenářské 

gramotnosti. 
� Propagovat čtenářství mezi staršími žáky za pomoci třídních učitelů a vyučujících. 
� Neustále zkvalitňovat přenos informací prostřednictvím webových stránek školy. 
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� Nabídnout zdravější sortiment potravin ve školním bufetu. 
� V rámci metodických zařízení analyzovat výsledky testování žáků a vyvodit příslušná 

opatření. 
� Pokusit se zajistit bezpečné klima školy. Nárůst nekázně souvisí i s nově příchozími 

žáky. 
� Zajistit fungování a činnost žákovského parlamentu. 
� Zkvalitnit poskytování informací o žácích zákonným zástupcům.   
� Vyhledávat další partnerské školy v zahraničí. 
� Získávat finanční prostředky prostřednictvím grantů. 

 
Prostřednictvím žákovského parlamentu 

� Propagovat zdravý životní styl. 
� Zapojovat se do různých projektů, akcí. 

 
Opatření z hodnocení školy 2011/2012 se splnilo ve čtyřech bodech. Více motivovat 
žáky k aktivnímu čtení a domácí přípravě na vyučování se nepodařilo. Ponecháváme i 
pro následující školní rok. 

 
1. Vhodně využívat interaktivní tabule ve výuce všemi učiteli. 
2. Využít finančních prostředků z projektu OP VK - EU peníze školám k DVPP učitelů v 

oblasti informační, přírodovědné a jazykové gramotnosti. 
3. Využít finančních prostředků z projektu OP VK - EU peníze školám k nákupu nových 

učebních pomůcek – mikroskopy, učebnice, výpočetní technika. 
4. Neustálé vzdělávat učitele v oblasti moderních forem a metod výuky. 
5. Více motivovat žáky 2. stupně k aktivnímu čtení a domácí přípravě na vyučování. 

 
 

13 Hospodaření školy za kalendářní rok 2012 

 Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012         
(fyzický stav/přepočtený stav)     

Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 
40/35,88 14/13,27 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

26 912 13 823 

 
Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 
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dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 17 635 --- 17 635 
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele  ---  
dotace na provozní výdaje 5495  5495 
příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele  899 899 
poplatky od rodičů – školné 245  245 
příjmy z doplňkové  činnosti  320        320 
ostatní příjmy  3740                    3740 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 
činnost - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost - 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

Investiční       1918 0       1918 
Neinvestiční 17635 9543 832 28010 
z toho: --- --- --- --- 
- přímé náklady 17635 5713 522 23870 
    na platy pracovníků 12866 828 62 13756 
    ostatní osobní náklady 48 37 41 126 
    zákonné odvody + FKSP 4502 290 21 4 813 
    náklady na DVPP 9         58 0 67 
    náklady na učební pomůcky 16 41 0 57 
    přímé ONIV (cestovné, úraz. poj, OOPP) 57 64         1 122 
    ostatní náklady       137 4395 397 4929 
 - provozní náklady  3830 310 4140 
    energie -- 2037 140 2177 
    opravy a údržba nemovitého majetku -- 1089 85 1174 
    nájemné --     7     --     7 
    odpisy majetku -- 697     85 782 

 
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012) 

 
Limit 

Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců   49,39 49,147 + 0.243 
Mzdové prostředky na platy 12 866 12 866 0 
Mzdové prostředky – OPPP        48        48 0 
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“   4 721   4 721 0 

Doplnit komentář k případným rozdílům. 
 
d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč),   
v rámci jakého programu  
 
 

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků Kč  
Vedoucích pracovníků 2 1 100  
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V oblasti cizích jazyků 7 7 700 
V oblasti SIPVZ 0 0 
K prohloubení odbornosti 29 46 420 
Odborná literatura pro učitele 4 2 500 
CELKEM 42 57 720 
Z EU 29 38 720 

 
 

 
Projednáno pedagogickou radou dne 30. 8. 2013 
 
Schváleno Školskou radou dne 9. 10. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marika Nová       Mgr. Helena Lišková 
předseda školské rady      ředitelka školy 


