14. základní škola Plzeň, Zábělská 25
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2016 – 2017
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1. Základní údaje o škole
1.1 Název
sídlo:
IČ:
zřizovatel školy:
vedení školy:
telefonní spojení:
e-mailové spojení:
webové stránky školy:
1.2

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace
Zábělská 1220/25
68784643
Plzeň, statutární město
Mgr. Helena Lišková
37802 7300
skola@zs14.plzen-edu.cz
www.14zsplzen.cz

Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení
(č. j.20 586/2011-25 Rozhodnutí ze dne 25. 7. 2011 s účinností od 1. 9. 2011)

1.3 Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení)
Adresa
Počet tříd
Hlavní budova, ředitelství
Zábělská 25, 312 00 Plzeň
Místa poskytovaného vzdělání Zábělská 25, 312 00 Plzeň
23
nebo školských služeb

Počet žáků
538

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských
zařízení
Popis oboru
Kód oboru
Kapacita oboru
Základní škola
79-01-C
650
Název ŠVP
Č. j.
V ročníku
Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená
14ZS/0515/2013
1. – 9.

1.4

1.5 Součásti školy
Název součásti
MŠ
ZŠ
ŠD
ŠK

Počet žáků
2016/2017
0
538
253
0

1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
530
458
46

Počet tříd, oddělení, skupin
2016/2017
0
23
9
0
Celkový počet
zaměstnanců
6

Přepočtený počet
zaměstnanců
6

* uvádějte bez cizích strávníků

1.7

Zajištění dalšího stravování
ano

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *
Projekt Mléko do škol
Projekt Ovoce a zelenina do škol
* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

1.8

Typ školy úplná spojené ročníky v jedné třídě: ne

3

ano
ano

ne
ne

Spádový školský obvod školy

1.9

MO Plzeň 4 (katastrální území Doubravka, Lobzy, Újezd, Červený Hrádek, Bukovec)
1.10

Speciální třídy

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou
1.11



















Počet
tříd
0
0
0

Počet zařazených žáků
0
0
0

Poznámka
Dle výkazu M 3
Jaký předmět:

Materiálně technické zajištění školy
22 kmenových učeben
odborná učebna pro výpočetní techniku
2 učebny pro výpočetní techniku do 20 žáků
odborná učebna pro chemii
odborná učebna pro fyziku
odborná učebna pro přírodopis
odborná učebna pro hudební výchovu
učebna jazyků
cvičná kuchyňka
tělocvična se zázemím
zrcadlový sál
víceúčelové hřiště
fotbalové hřiště
školní jídelna
multifunkční učebna se žákovskou knihovnou
učitelská knihovna
pracoviště speciálního pedagoga
učebna pro pracovní činnosti

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

Datum zřízení
Počet členů školské rady
Poslední volby

19. 3. 2015
6
30. 8. 2016

2. Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyz.
Celkový počet pedagogických pracovníků
41,394/44
Z toho odborně kvalifikovaných
39,622/42
2.1

%
94,07/100
94,3/100

2.2

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

2.3

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1

4

2.4
2.5

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
Nepedagogičtí pracovníci – počet: 17

2.6
Věk

Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
0
0
0
0
0

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
Dyslexie a dysgrafie prakticky
Pravidla třídy
Seminář k projektu Hodina pohybu navíc
Komentovaná historická vycházka Plzní
Hry ve výuce NJ
Setkání metodiků prevence
Nápady do prvouky a vlastivědy
Tvorby her do výuky
Hudební dílna
PASCO
Vytváříme jednoduše aktivity do výuky
Jak pečovat o mimořádně nadané žáky
Jak využít didaktické hry
Šablony
Konference pro výchovné poradce
Tvořivé pokusohraní
Krajská konference učitelů ekol. výchovy
Excel
Inspirujeme se navzájem
Školní program pro prevenci
Školní program pro prevenci
Nová jména a nové tendence v současné čes. liter.
Budování vztahů v kolektivu třídy
Motivy a postupy ve výtvarné výchově
Kurz anglického jazyka
Neobvyklé metody v hodinách Čj
Anglická gramatika zábavně
Setkání metodiků prevence
Studium – metodik prevence
Studium – výchovné poradenství
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření
Přírodovědný Inspiromat
Plzeňská PUMA
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Ženy
10
13
17
3
43
1
Počet zúčastněných
pracovníků
42
19
1
2
1
1
1
1
2
10
1
2
1
2
1
1
1
2
2
19
16
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
2
2

EVOO – ZOO Plzeň
Rozvoj čtenářské gramotnosti
Správní řád ve školství
PASCO
Bezpečné zacházení s chemikáliemi
Čtenářské dovednosti
Obrana člověka za mimořádných událostí
Kariérové poradenství
EVVO – ZOO Plzeň
Agrese a agresivita dětí a mládeže
Vyjdu i s mimozemšťanem
Týmové dny
Lidice jako místo paměti
On Line
Proč řezat a brousit už nestačí
Tvorba rozvrhu
EXCEL
Celkem
2.8

1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
172

Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 1,08/2
 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0
 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 1,08/2

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů
škol
3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Počet dětí u
Počet
Očekávaný
Očekávaný
zápisu
odkladů
počet dětí počet tříd
PŠD
96
18
74
3
3.2
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Z toho přijatých na
absolventů Gymnázia Gymnázia Gymnázia
SOŠ
celkem
4 letá
6 letá
8 letá

Počet žádostí
s předčasným
nástupem
0

Přestup na
jinou školu

SOU

Jiné

3

0

4

(absolvent ZŠ
=9 let PŠD)

43

8

0

0

32

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

---------------14
5

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

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

6

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2016/2017
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1
Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
535
362
-

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

170

3

4

0

počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, §41, §42)
(§ 42 –1 žákyně)

4.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
0
1

4.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

2. pololetí
3
1

42834
76

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:
16
Důvody: změna bydliště, přestup do jiné základní školy
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:
Důvody: změna bydliště
5.
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Prevence rizikových faktorů

Počet žáků ve škole:

538

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

56

Počet žáků, kteří se účastnili jednorázové preventivní aktivity:
Bezpečí v dopravě a na ulici (PČR): 1.A, B, C, 2.A, B, C, 3.A, B, C

207

Návykové látky (PČR): 7.A, B, 8.A, B

101

Šikana a kyberšikana, trestní odpovědnost mladistvých (PČR): 8.A, B, 9.A, B

91

Počet žáků, kteří se účastnili dlouhodobé aktivity:
Intervenční program pro posílení pozitivních vztahů (P-centrum): 6.B

7

28

Evidence rizikového chování ve škole
Řešili ŠMP/URT

Celkem žáků

ano

5 (elektronická cigareta)

-

-

Záškoláctví

ne

9 (78 neomluvených hodin)

Vandalismus

ano

23 (většinou poničení škol. nábytku)

Šikana

ano

1 (4.B)

Kyberšikana

ano

1 (8.B)

Kriminalita

-

-

Rasismus

-

-

Manipulace s fotografiemi spolužáků bez jejich souhlasu

ne

1 (5.B)

Fašistický pozdrav

ne

1 (9.A)

Pokus o krádež

ne

1 (8.B)

Opakované močení mimo mísu na WC

ano

2 (7.B)

Zapalování toaletního papíru na WC

ne

1 (7.B)

ne vždy

cca 10 žáků

ne

2 (8.A, 8.B)

Kouření, alkohol, marihuana
Pervitin aj. tvrdé drogy

jiné:

Vulgární chování ke spolužákům, atakování spolužáků
Sebepoškozování

Spolupráce s institucemi a organizacemi:
Využíváme:

ano

Forma spolupráce:

ne

PPP

x

Metodická pomoc, DVPP

P-centrum

x

Intervenční program

Policie ČR, městská policie

x

Přednášky, besedy pro žáky

KHS/SZÚ

x

Projekty ke Zdravé škole

Orgány státní správy

x

Konzultace, kazuistiky

Vzdělávací a kulturní agentury

x

MP Education s. r. o.

Poradenství pro rodiče
Druh rizikového chování
Sebepoškozování (konzultace s VP)

Počet žáků
1

8

Kvalitativní posouzení výsledků ŠPS
Podařilo se:


Získat dotaci z MMP, a to 19 000,- Kč na podporu primární prevence. Peníze se využijí na přednášku
Mgr. M. Veselé pro sborovnu a na preventivní roční programy k posilování komunikačních dovedností
(pravděpodobně pro 6. ročníky).



Získat dotaci 10 000,-Kč z KÚ na specializační studium školního metodika prevence pro 1. stupeň.



Na některých preventivních aktivitách efektivně spolupracovat s VP pro 2. stupeň (adaptační kurz,
monitorování projevů rizikového chování, záškoláctví).



Vzájemně si se členy URT pomáhat v řešení vztahových problémů mezi žáky, zvláště s Mgr. Přibkovou, od
loňska v pozici metodika prevence pro 1. stupeň.



Policie ČR realizovala v řadě tříd zajímavé přednášky.

Nepodařilo se:


Ve školním roce 2016/17 se rozšířilo spektrum zjištěných projevů rizikového chování. Objevilo se kouření
elektronické cigarety, fašistický pozdrav, močení mimo mísu WC nebo zapalování toaletního papíru na WC.



Zaznamenávám velký nárůst počtu dětí, které poškodily školní majetek, zvláště žákovské lavice a židle.



Dosud přetrvává tendence nedořešit vztahové problémy na 1. stupni, takže v 6. třídách je velmi obtížné
eliminovat opakující se projevy rizikového chování.



Ve školním roce se z různých důvodů realizoval zvýšený dohled o přestávkách. Oproti loňskému roku, kdy
vyučující dohlíželi v jedné třídě, letos již ve třech (2.C, 6.B a 9.A)



Nárůst konfliktů mezi dětmi: 2.A, 2.C, 3.B, 4.B, 5.C, 6.A, 6.B, 8.B, 9.A.

6. Nadstandardní aktivity
Zájmová činnost organizovaná školou
Ve školním roce 2016 /2017 byly organizovány tyto zájmové kroužky:

6.1













Keramický – 2 kroužky
Florbal - 3 kroužky
Počítačový kroužek – 1 kroužek
Zdokonalujeme se v angličtině – 2 kroužky
Sborový zpěv – 2 kroužky
Taneční kroužek - 2 kroužky
Rope skipping - 1 kroužek
Mladý technik - 1 kroužek
Tenis - 3 kroužky
Jazykové hrátky - 1 kroužek
Plavání – 1 kroužek v rámci ŠD
Zapojení školy do projektu Hodina pohybu navíc – 3 skupiny
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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 - vše v odpoledních hodinách.
6.2

Mimoškolní aktivity
Projekty






















Mladý technik
Řemeslo má zlaté dno (Rukodělná soutěž pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje;
2. místo žáka Tomáš Kuchaře ze 4. B)
Škola podporující zdraví – Zdravá pětka, Košík plný rozumu, Ovoce a zelenina do
škol
Zdravá školní jídelna
Zelená škola – sběr drobného elektroodpadu, sběr starého papíru, návštěva třídírny
odpadů v Černošíně
Úspěšný předškolák, aneb Škola nanečisto
Hodina pohybu navíc
Ke vzájemnému porozumění a bezpečí
Cvičím, cvičíš, cvičíme
Škola zodpovědného spotřebitele
Viktorka do škol
Zebra se za tebe nerozhlédne
Hasík
Veselé zoubky
Výzva č. 57 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt pro přátelství (partnerství se školou v Regensburgu)
Ukliďme Česko
Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička – projekt na podporu výzkumu Crohnovy
choroby
Škrábej, kotě – projekt Centra robotiky (bezpečnost na internetu)
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém
jazyce formou blended – learning
Významné akce školy














Škola v přírodě 1. stupně
Výlety 1. a 2. stupně
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd
Účast žáků na akci Dny vědy
Vánoční dílny pro děti a rodiče
Velikonoční dílny pro děti a rodiče
Vánoční a Jarní koncert sboru Rolničky
Recitační soutěž – školní kolo, postup čtyř žáků do obvodního kola, 1 žák do
městského kola
Karlovarský skřivánek – účast dvou žákyň 1. stupně i 2. stupně v krajském kole
Besedy v Obvodní knihovně
Den slabikáře v 1. třídách
Dny otevřených dveří
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Čertí škola v 1. – 3. třídách
Zápis do 1. tříd
Ukázkové hodiny 1. tříd pro mateřské školy
„Dentalalarm“ – beseda, jak si správně čistit zuby (2. - 5. třídy)
Veselé zoubky – správné čištění zubů pro 1. třídy
Hasík – besedy o požární ochraně pro 2. a 6. třídy
Moje cesta na svět – sexuální výchova pro 4. a 5. třídy (beseda s odborníkem)
Besedy s příslušníky Městské policie Plzeň – preventivní programy pro 1. Stupeň
Protidrogová prevence – program PČR pro žáky 8. a 9. tříd
Policejní pohádky – preventivní program PČR pro 1. a 2. třídy
Lyžařský a snowboardový kurz
Cyklistický kurz na Šumavě pro žáky 4. a 5. tříd
Ekologický zájezd na Šumavu – Stožec
Kurz bruslení na zimním stadionu pro 4. a 5. třídy
Den zdraví – projektový den
Den Země - projektový den
Festival sportu – účast školy na celoměstském projektu
Pasování prvňáčků na čtenáře v Obvodní knihovně
Sběratelé peříček – čtenářská soutěž pro děti
Školní časopis Čtrnáctka
Zapomenutá řemesla – program v Pivovarském muzeu
Sofronka – lesní pedagogika (environmentální výchova v praxi pro 1. stupeň)
Májový pochod školní družiny
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
Kulturní akce – kino, divadlo, výchovný koncert pro 1. stupeň – cimbálová muzika
Pohár hejtmana Plzeňského kraje v florbalu
ME ve fotbalu žen do 17 let – účast školy na zápasech (Viktorka)
Výběrové testování 4. a 9. tříd
Techmanie (zakoupena permanentka od SRPDŠ, 1. – 9. třídy navštívily výukové
programy a různé doprovodné zábavné akce)
Poznávací zájezd do Anglie
Pravidelné návštěvy seniorů v Penzionu u sv. Jiří s vystoupením sboru Rolničky
Hledání velikonočních vajíček pro děti ze 64. MŠ
Akce k environmentální výchově













Den Země - projektový den
Sběr papíru 3 x ročně
Sběr elektroodpadu
Návštěva čističky odpadních vod (5. B)
Tonda obal – beseda a aktivity o třídění odpadu
Ukliďme Česko – 10 tříd 1. stupně
Sofronka - lesní pedagogika (1. stupeň)
Exkurze do třídírny odpadů v Černošíně (5. třídy)
Ekologický pobyt v ekologickém centru Stožec na Šumavě (6. + 7. třídy)
Soutěž v třídění odpadu mezi jednotlivými třídami naší školy
Sběr víček od plastových lahví
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Akce pro veřejnost














Návštěvy dětí z mateřských škol z obvodu MO4
Vánoční koncert v kostele sv. Martina a Prokopa
Jarní koncert v ZPČ Muzeu
Vystoupení sboru Rolničky na Martinských trzích a Vítání jara v OD Centrum
Vánoční dílny pro děti a jejich rodiče
Velikonoční dílny pro děti a jejich rodiče
Hledání velikonočních vajíček – pro 64. MŠ
Lampionový průvod pro děti a rodiče
Májový pochod pro děti a rodiče
Dlouhodobý projekt - spolupráce v Domově pro seniory sv. Jiří
Sběrači peříček – čtenářská soutěž pro děti a rodiče
Prezentace zájmové činnosti
Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd v Alfě
Prezentace v tisku:
Doubravecké listy:
Řeznu zazněla slova o důležitosti přátelství
14. ZŠ – cyklistický zájezd
Hodina pohybu navíc na 14. základní škole v Plzni
Čtení policejních pohádek
Ukliďme Česko, ukliďme Doubravku
Plzeňský deník:
Více tělocviku na školách
Hodina pohybu navíc na 14. základní škole v Plzni
Na 14. ZŠ četli Policejní pohádky
Děti ze 14. ZŠ v Plzni navštívily partnerský Regensburg
Přišli zazpívat seniorům
Katolický týdeník:
Co je Svatý týden, se děti dozví i na biskupství

6.3

Partnerství se školami v tuzemsku
Ve školním roce 2016/2017 pokračovala naše škola ve spolupráci s mateřskými
školami. Úzkou spolupráci má škola se 64. MŠ, nově navázala spolupráci s 33. MŠ
Újezd. Děti z obou MŠ pravidelně využívají naší tělocvičnu.
Předškoláci ze sousedních školek se účastnili výuky v 1. ročníku a sportovního
dopoledne. Před Velikonocemi Školní parlament uspořádal pro děti ze 64. MŠ
„Hledání velikonočních vajíček.“
Naše škola spolupracuje se 64. MŠ v rámci projektu Šablony ZŠ a MŠ, v rámci OP
VVV řízeného MŠMT. Naše škola zajišťuje odborně zaměřená tematická setkávání a
spolupráci s rodiči dětí z 64. MŠ.
Spolupráce se 64. MŠ se rozvíjí k oboustranné spokojenosti.
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Partnerství se školami v zahraničí

6.4

Spolupráce s partnerskou školou v Žilině trvá od roku 2008. Spolupráce s partnerskou
školou je na velmi dobré úrovni. Byl zrealizován projekt Comenius a v současné době
se připravuje další projekt, kdy se potkají žáci z obou škol v rámci pěveckého
vystoupení.
Ve školním roce 2016 byla zahájena spolupráce s partnerskou školu v Regensburgu
Willi-Ulfig-Mittelschule. Byl ukončen projekt v rámci E-twinningu a rovněž se
připravuje projekt, kdy se setkají žáci partnerských škol ze Žiliny a Regensburgu.
Zapojení do projektů

6.5

6.5.1 Ve školním roce 2016/2017 školní jídelna získala udělení certifikátu „Zdravá školní
jídelna“. V jídelníčku se objevovaly nové receptury. Zařazovalo se více zeleniny v
různých úpravách, luštěninová a bezmasá jídla, pokrmy z obilovin, ryb a bílého masa a
neslazené nápoje. Rodiče měli možnost dvakrát během školního roku přijít ochutnat
jídla. Odezva od dětí, rodičů a zaměstnanců byla rozličná, někomu to chutnalo a uvítal
zdravá jídla, někdo s tím spokojený nebyl. Škola zakoupila stůl pro salátový bufet,
který mohou strávníci využívat zatím 2x týdně.
6.5.2

 Hodina pohybu navíc pro žáky 1. stupně
 Škola je zapojena do projektu Viktorka do škol.
 Řemeslo má zlaté dno – významným úspěchem je 2. místo Tomáše Kuchaře ze 4. B
v krajském finále
 Velkým úspěchem pro školu je Školní časopis. V rámci Plzeňského kraje v kategorii
základních škol – 1. a 2. stupeň získal časopis 1. místo v kategorii ZÁKLADNÍ
ŠKOLY, OBSAH, GRAFIKA A TITULKA.
 Škola se zapojila do projektů na podporu technického a přírodovědného vzdělávání
30. června byla ukončena spolupráce v rámci projektu Technické a přírodopisné
vzdělávání s Gymnáziem Luďka Pika.
 V rámci podpory technického vzdělávání jsme v tomto školním roce spolupracovali s
SPŠ stavební, Plzeň a SPŠS a SOŠ profesora Švejcara v rámci projektů s využitím
CAD systémů“.

6.6

Výchovné poradenství

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Na škole pracují dvě výchovné poradkyně, které mají požadovanou kvalifikaci. Výchovné
poradkyně se podílejí zejména na řešení výchovných a vzdělávacích problémů, mapují žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, realizuje poradenství v oblasti profesní orientace. Zde
probíhá spolupráce s IPS Úřadu práce v Plzni. Na 2. stupni jsou umístěny nástěnky
výchovného poradenství. Na vhodném místě je umístěna schránka důvěry. Výchovné
poradkyně úzce spolupracují se školním metodikem prevence a školním speciálním
pedagogem, který ve škole pracuje od ledna 2017.
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
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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
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (59 žáků) byli integrováni do běžných tříd, výuka
některých z nich probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na základě
výsledků vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a žádosti zákonného
zástupce dítěte bylo v průběhu školním roku 2016/17 vypracováno 17 IVP (14 žáků na 1.
stupni, 13 žáků na 2. stupni). Žáci 3. – 6. ročníku mají možnost navštěvovat ANP, kterou
vedou paní učitelky daného ročníku.
Na sestavení a plnění IVP spolupracovali zejména třídní učitelé, učitelé českého jazyka a
literatury, cizího jazyka, popř. vyučující ostatních předmětů (M, F, Př…), výchovná
poradkyně, školní speciální pedagog, PPP a rodiče příslušných žáků. Během školního roku
docházelo k pravidelnému hodnocení vzdělávání žáků s individuálním vzdělávacím plánem a
k případným úpravám.
Vedoucí metodických sdružení a následně i ostatní vyučující byli průběžně informováni o
žácích, kteří vyžadují zvýšenou pozornost a individuální péči.
Nadané žáky škola podporuje individuálním přístupem (zadávání náročnějších úkolů, vedení
skupin, 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. Žáci měli také možnost využít nabídky zájmových kroužků a volitelných
předmětů na škole.
Úspěšní a nadaní žáci jsou prezentováni na nástěnce úspěchů v přízemí školy, ve školním
rozhlase, na webu školy nebo prostřednictvím médií.
6.6.2 Spolupráce s PPP
Spolupráce s PPP, popř. SPC byla zaměřena zejména na pomoc při diagnostikování dětí se
školní nezralostí, se specifickými poruchami učení a chování. Rodiče měli možnost si zažádat
o vyšetření dítěte k volbě povolání v PPP. Ve škole je nově zřízený kabinet školního
speciálního pedagoga, který je využíván ke konzultacím s vedoucí PPP, zák. zástupci žáky.
ŠSP zde poskytuje jednotlivým žákům intervenční pomoc.
V průběhu školního roku 2016/17 bylo z iniciativy školy (zejména třídního učitele a
vyučujících Čj a po souhlasu zákonného zástupce posláno 59 žádostí o vyšetření do PPP.
Důvodem byly zejména výukové problémy nebo uplynutí doby platnosti vyšetření. Některá
vyšetření v PPP nebo u soukromého lékaře, psychologa si rodiče zařizovali sami.
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, výchovné poradkyně, školního metodika
prevence nebo školního speciálního pedagoga.
Pro širší veřejnost je organizován den otevřených dveří.
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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6.7

Účast v soutěžích
Soutěž

Název soutěže

Počet
Umístění
zúčastněných žáků
1. místo

2. místo

3. místo

mezinárodní
republiková

KRAJSKÉ

okresní

Věda, která léčí

1

Jáma lvová

1

Přírodovědný
klokan

1

Karlovarský
skřivánek

4

Olympiáda v Nj

1

Logická
olympiáda

3

Aquatlon

6

Ars poeticae

1

Florbalová soutěž
Pohár hejtmana
Plzeňského kraje
Technika má zlaté
dno
Řemeslo má zlaté
dno
Logická
olympiáda

10

Olympiáda v D

1

Olympiáda v Čj

2

Olympiáda v Aj

2

Olympiáda v Nj

1

Olympiáda v M

3

Pythagoriáda

3

1

1

1

1

2
1

1
45

Okresní kolo ve družstvo dívek 1.
vybíjené
–
stupně
Preventan Cup
Šplh na tyči
5

15

1
1

1

1

Florbalová soutěž
Pohár hejtmana
Plzeňského kraje
Matematická
olympiáda

10

Dopravní soutěž
mladých cyklistů

4

Recitační soutěž

1

Mc Donald´s cup

družstvo

2

7. Údaje o zapojení školy do:
a)
b)

rozvojových programů
mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
Škola je zapojena do projektu OP VVV – Šablony ZŠ a MŠ.

8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
První grant - Podpora primární prevence sociálně patologických jevů – Roční program
primární prevence – CPPT Plzeň, seminář pro pedagogy – Mgr. Veselá – Společně k bezpečí
o. s. - byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 19 000,- Kč.
Druhý grant – Podpora tělovýchovných aktivit - Sportovní odpoledne, Cyklosoustředění byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 14 000,- Kč.
Třetí grant – Podpora aktivit k technickému vzdělávání – byl poskytnut finanční příspěvek
ve výši 33 000,- Kč.
Čtvrtý grant – Putování se zvířátky – na podporu výchovu, vzdělávání a mimoškolních aktivit
dětí a mládeže – byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč.
Hodina pohybu navíc - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Komise životního prostředí Rady města Plzně – Projekt naše Bio zahrádka – byl poskytnut
finanční příspěvek 13 000,- Kč
KÚ Plzeňského kraje - „Specializační kurz prevence rizikového chování pro učitelku
1. stupně“ – byl schválen a poskytnut finanční příspěvek 10 000,- Kč.
Šablony pro MŠ a ZŠ - projekt byl schválen a zahájen v lednu 2017. První finanční částka
byla zaslána 544 036,80 Kč.

9. Dary poskytnuté škole ve školním roce
Zájezd: poznávací zájezd Anglie
CK a CVA Mgr. Marta Lisová, Strachovská 1902, 39301 Pelhřimov IČ: 43818919
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poskytnutá částka 22 170,- Kč
Zájezd: škola v přírodě Plasy – rekreační středisko Máj
Ing. Marek Hanuš - Haul, Brandtova 3270/20, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 46013351
poskytnutá částka 35 100,- Kč
Zájezd: škola v přírodě Churáňov
Chata Churáňov, Zadov 157, 384 73 Stachy (paní Hana Zádková) IČ: 72139072
poskytnutá částka 7 460,- Kč
Zájezd: škola v přírodě Churáňov
Chata Churáňov, Zadov 157, 384 73 Stachy (paní Hana Zádková) IČ: 72139072
poskytnutá částka 3 730,- Kč
Zájezd: ekologická exkurze STOŽEC
Penzion Pstruh Stožec, Stožec 3,384 44 Stožec, IČ: 74677985
poskytnutá částka 2 500,- Kč
SRPDŠ – poskytnutá částka 42 577,- Kč (předplatné do Techmánie, nákup knih do školní
knihovny, vstupy do on-line jazyků pro žáky jazykových skupin 2. stupně a 3 ks venkovních
laviček do areálu školní družiny)
Paní Jitka Hermanová, Školní 3, Plzeň – nákup mikrovlnné trouby Sencor
v hodnotě 1 199,- Kč

10.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce
2015/2016
a)

termín inspekční činnosti: v tomto školním roce se nekonala inspekční činnost

11.Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V rámci celoživotního vzdělávání probíhá studium výchovného poradce a školního
metodika prevence.

12.Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole není odborová organizace.
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13.Hospodaření školy za kalendářní rok 2016
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
43/39,045
17/14,445
28199
14 636

Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč
Příspěvek zřizovatele na investice
Příspěvek zřizovatele na provoz
Státní rozpočet – příspěvek na přímé
vzdělávání
Státní rozpočet – příspěvek na zvýšení platů
Vlastní tržby a výnosy
Finanční prostředky z dotací a grantů
Příjmy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

0
4950
21120
572
4517
104
31263
31261
2

………………………
Datum: ……………..

Podpis ředitele školy
razítko organizace

………………………………..
Podpis předsedy školské rady
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