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1. Základní údaje o škole  

 1.1  Název             14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace 

        sídlo:    Zábělská 1220/25 

        IČ:              68784643 

        zřizovatel školy:             Plzeň, statutární město 

        vedení školy:  Mgr. Helena Lišková 

        telefonní spojení:  37802 7300 

        e-mailové spojení:          skola@zs14.plzen-edu.cz 

        webové stránky školy: www.14zsplzen.cz 

 

 

1.2 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 Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Zábělská 25, 312 00 Plzeň   

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Zábělská 25, 312 00 Plzeň 24 591 

 

1.4 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/0416/2016 1. – 9. 

                                                                                                                                   
1.5 Součásti školy  

 

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2018/2019 2018/2019 

MŠ 0 0 

ZŠ 591 24 

ŠD 252 9 

ŠK 0 0 

 

1.6 Zařízení školního stravování  

 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

600 495 57 6 6 
* uvádějte bez cizích strávníků 

 

 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  ne 

mailto:skola@zs14.plzen-edu.cz
http://www.14zsplzen.cz/
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Projekt Mléko do škol ano  

Projekt Ovoce a zelenina do škol ano  
* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

Zařízení školního stravování 

1.8  Typ školy úplná spojené ročníky v jedné třídě: ne  

   

1.9 Spádový školský obvod školy 

 

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

 

1.10 Speciální třídy 

 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0   

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 0 0 Jaký předmět: 

 

1.11 Materiálně technické zajištění školy    

 

❖ 24 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 

❖ sportovní areál 

❖ školní jídelna 

❖ multifunkční učebna se žákovskou knihovnou 

❖ učitelská knihovna 

❖ pracoviště speciálního pedagoga a školního psychologa 

❖ učebna pro pracovní činnosti 

 

  

1.12  Školská rada  

   (datum jejího zřízení, počet členů, poslední volby) 

 

Datum zřízení 19. 3. 2015 

Počet členů školské rady  6 

Poslední volby 5. 4. 2018 

 

2. Personální zabezpečení činnosti školy   
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2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Přepočtený / fyz. % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 45,941/46 97,14/100 

Z toho odborně kvalifikovaných 45,539/48 97,8/100 

 

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: 3 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 19 

 

2.6 Věkové složení učitelů (bez asistentů pedagoga) 

 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 1 14 

36 – 50 let 0 13 

51 – 60 let 0 16 

60 – více let 0 3 

Celkem 1 46 

Mateřská a rodičovská dovolená  1 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků  

 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Konference učitelů interaktivních technologií 1 

Školní a vnitřní řád 51 

Postup školy při realizaci 2. – 5. stupně podpůrných opatření 1 

Tvořivá geometrie pro učitele II. stupně 1 

Skryté nadání 2 

Vyhledávání a identifikace nadání  1 

Činnost školní družiny 2 

Kurz anglického jazyka 3 

Líný učitel 4 

Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, 

SPCH 

51 

Inspirace pro zkvalitnění výuky čtení a podpoře čten.gramotnosti 1 

Cesty spolu – spolupráce AP a učitele 51 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 1 

Magformers v geometrii 1 

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti 2 

Oxford Proffesional Development 1 

Řízení metodických kabinetů 1 

PROSIT – spolupracující subjekt s 1. ZŠ 5 

Práce s LCD panely  12 

Hranice a limity práce AP 1 

Třídnické hodiny  6 
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Matematická gramotnost 1 

Krajská konference školství 1 

Klima třídy 1 

mBot 1 

Konference EVVO 1 

Konference preventistů 1 

Mimořádné události  51 

Řešení problému ve třídě 1 

Inovace ve výuce 2019 1 

Workshop ke vzdělávacímu programu Strategické řízení a 

plánování 

1 

Evaluace pokroku škol 3 

Metodika dětské gymnastiky 1 

PH max 2 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 2 

Celkem 267 

  

 

2.8 Asistenti pedagoga  

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  6,75 / 10   

 

 

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

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019   

 

Počet dětí u 

zápisu 

Počet 

odkladů 

PŠD 

Očekávaný 

počet dětí 

Očekávaný 

počet tříd 

Počet žádostí 

s předčasným 

nástupem 

Přestup na 

jinou školu 

73 9 58 2 0 6 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu   

 

Počet 

absolventů 

celkem 
(absolvent ZŠ 

=9 let PŠD) 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

56 3 4 10 39 13 1 

 

Počet žáků  ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 29 

- přijatých na víceletá gymnázia 14 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  1 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 1 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 
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3.4    Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2018/2019 

 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 

 

0 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků   

4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.)  

 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

585 370 204 11 5 0 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, §41, §42)  - žádné 

 

 

4.2 Chování žáků 

 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 2 7 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 
 

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

 

Zameškané hodiny celkem 52426 

- z toho neomluvené 55 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ  

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  12 

Důvody: změna bydliště, přestup do jiné základní školy 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  33 

Důvody: změna bydliště 
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5. Prevence rizikových faktorů 

 

Evidence rizikového chování ve škole (k 21. 6. 2019) 
Rizikové chování Výskyt ve třídách 

kouření ne 

alkohol  7. C, 8. B 

Drogy - THC 6. C 

záškoláctví 6. B. C, 9. A 

Vandalismus, ničení pomůcek 2. B, 6. A, 7. A, C 

šikana  Několik šetření vztah. problémů 

– šikana se neprokázala 

krádež 1. B, 2. A, 3. A, C, 4. odd. ŠD 

kyberšikana ve škole ne 

Jiné:  

• Přeposílání snímků polosvlečených dětí sobě navzájem 5. A 

• Osahávání, popř. jiné projevy sexuálního charakteru 5. B 

• Nabízení léků na depresi spolužákům  9. B 

• Agresivita, vulgarita 1. A, B, 2. A, 3. B, C, 4. A, B,  

6. B, C, 7. A, B, C 

• Agresivita vůči učitelům 3. C, 4. B, 5. B, 5. odd.ŠD, 

6. B, 6. C, 7. C, 9. B 

• Kreslení hákového kříže a jiné projevy propagující fašismus 5. A, 7. A 

• Sebepoškozování 8. A, B, 9. A 

• přinesení nožů do školy  3. C, 5. C, 6. B, 7. A, C 

 

Počet žáků ve škole: 591 

Počet žáků, kteří se účastnili adaptačního kurzu: 6. A, B, C 80 

Počet žáků, kteří se účastnili jednorázové preventivní aktivity:  

• Setkání s cizím člověkem – beseda s městskou policií: 3. A, B, C 

• Bezpečně na silnici a mimo ni – beseda se studenty bezpečnostně právní akademie: 3.A, B, C 

• Bezpečně v dopravě – Beseda s městskou policií: 3. A, B, C, 4. A, B, C, 5. A, B,C  

• Třída plná pohody – program PPP (M. Vlčková): 3. A, B 

• Bezpečnost na internetu, kyberšikana  – beseda s odborníkem (J. Kovaříková): 5. A  

• Zábavní pyrotechnika – beseda s městskou policií: 5. A, B, C 

• Trestní odpovědnost a návykové látky - beseda s městskou policií: 6.A,B.C 

• Kyberšikana – beseda s městskou policií: 7.A,B,C 

• Legální drogy – beseda s městskou policií: 8.A,B                                                                    

• Trestní odpovědnost – beseda s PČR: 8.A,B, 9.A,B 

 

68 

68 

205 

45 

23 

64 

80 

67 

48 

     104 

 

 

 

 

 

 

Počet žáků, kteří se účastnili grantových projektů:  

• Zážitkový program „Stavíme nové Lidice“ – výběr žáků 7., 8. a 9. tříd      60 
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Spolupráce s institucemi a organizacemi: 

Využíváme: ano ne Forma spolupráce: 

PPP x  Metodická pomoc, program „Třída plná pohody“ 

P-centrum x  Poradenství pro rodinu žáka experimentujícího s THC 

MMP x  Dotační tituly, metodická pomoc – letos zaměřena na rizika 

kyberprostoru 

Policie ČR, městská policie x  Přednášky, součinnost při řešení kauz 

Orgány státní správy x  Konzultace, kazuistiky, součinnost při řešení kauz 

Odborníci x  Společně k bezpečí (Mgr. Veselá) – pravidelné semináře pro 

sborovnu 

Vzdělávací a kulturní instituce x  Podle nabídky a poptávky, např. BP akademie Plzeň  

 

Poradenství pro rodiče 
Realizovalo se především prostřednictvím školní psycholožky při rozhovorech se zákonnými 

zástupci žáků.          ŠMP poskytla radu 2x (6. C, 8. B) 
 

ŠMP hodnotí kladně: 

 

• Pravidelné schůzky poradenského pracoviště 1x za měsíc. 

• Získali jsme dotaci z MMP na rok 2019, a to 12 000,- Kč na podporu primární prevence. 

Dotace se využila na zážitkový program „Stavíme nové Lidice“ a prohlídku památníku 

v Lidicích (výběr žáků  7. - 9. ročníků) 

• Během školního roku se řada preventivních aktivit realizovala ve spolupráci s PČR a 

městskou policií. 

• Letos jsme poprvé realizovali AK pro jednotlivé třídy 6. ročníku zvlášť, a to jeden den se 

ŠMP a druhý den s VP. Školní psycholožka se účastnila jako pozorovatelka a konzultantka. 

Na děti bylo   více času, také na reflexi po každé aktivitě. 

• Školní psycholožka významně pomáhala v utváření bezpečného klimatu ve třídních 

kolektivech a ulehčila v tomto práci oběma ŠMP. Psycholožka realizovala komunitní kruhy 

celkem v 11 třídách (1. B, 4. A, B, 5. B, 6. A, B, C, 7. A, B, 8. B, 9. B). V některých třídách 

opakovaně.  

• Kromě práce s třídami se věnovala školní psycholožka také individuálně 21 žákům a vedla 

rozhovory i s některými jejich rodiči. 

• Velmi pozitivně hodnotíme setkání školní psycholožky s učitelkami školy k odpolední 

relaxaci. 

• Zintenzivnila se spolupráce ŠMP a TU. Ti každý měsíc zaznamenávají rizikové chování ve 

své třídě   a ŠMP mají lepší přehled o četnosti rizikového chování. 
 

ŠMP hodnotí záporně: 

 

• Agresivní chování, včetně verbálních útoků, se objevuje v mnoha třídách opakovaně. Projevy 

agresivního chování, vulgarismy, verbální hrubost vůči spolužákům i učitelům, 

zesměšňování spolužáků – to jsou tak časté projevy rizikového chování, že je zapotřebí stále 

připomínat nastavená pravidla a včas přestupky proti ŠŘ řešit. 

• Nepodařilo se eliminovat používání mobilních telefonů žáky školy. Někteří se i přes 

opakovaná napomínání baví v hodinách hraním her nebo posloucháním hudby. Ve dvou 

případech žáci 

nahrávali učitele. 
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6. Nadstandardní aktivity  

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou  

 Ve školním roce 2018 /2019 byly organizovány tyto zájmové kroužky:  

 

• Keramický – 2 kroužky 

• Florbal  - 3 kroužky 

• Fotbal - 2 kroužky 

• Počítačový kroužek – 2 kroužky 

• Zdokonalujeme se v angličtině – 2 kroužky 

• Sborový zpěv – 2 kroužky 

• Rope skipping - 1 kroužek 

• Mladý technik - 1 kroužek 

• Tenis - 5 kroužků 

• Literárně dramatický - 1 kroužek 

• Věda nás baví – 1 kroužek 

 

Další zájmovou činnost pro žáky školy zajišťují TJ Sokol Plzeň IV - badminton, Studio 

22, Florbal klub Doubravka, Radovánek - Středisko volného času, SKP Rapid Sport 

Plzeň, TJ Plzeň Košutka, Spiritdance, Aikido, Salesiáni, Karate děti Mgr. Peceková, klub 

Vlaštovka - vše v odpoledních a večerních hodinách. 

6.2 Mimoškolní aktivity   
 

Projekty   

 

• Řemeslo má zlaté dno (Rukodělná soutěž pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje;  

Krajské kolo: 2. místo žáka Jakuba Zikmunda z 6. A, čestné uznání Nataliya Balota, 3. A) 

• Škola podporující zdraví – Zdravá pětka, Košík plný rozumu, Ovoce a zelenina do škol 

• Zdravá školní jídelna 

• Zelená škola – sběr drobného elektroodpadu, sběr starého papíru 

• Úspěšný předškolák, aneb Škola nanečisto 

• Škola zodpovědného spotřebitele 

• Jáma lvová  

• Technika má zlaté dno 

• Bobřík informatiky 

• Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 

• Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji 

• Viktorka do škol 

• Zebra se za tebe nerozhlédne 

• Hasík – požární prevence 

• Veselé zoubky 

• Projekt pro přátelství (partnerství se školou v Žilině – společné vystoupení Rolniček a 

dětí z partnerské školy na vánočních trzích v Žilině) 

• Ukliďme Česko 

• Lesní pedagogika 
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• PROSIT – spolupracující subjekt s 1. ZŠ 

• Škrábej, kotě – projekt Centra robotiky (bezpečnost na internetu) 

• Zapomenutá řemesla – Pivovarské muzeum  

          

Významné akce školy    

 

• 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 

• Vystoupení Rolniček na Vánočních trzích  v Žilině  (spolu s dětmi z partnerské školy) 

• Recitační soutěž – školní kolo, postup dvou žáků do obvodního kola, 1 žák do městského 

kola 

• Karlovarský skřivánek – účast dvou žákyň 1. stupně v krajském kole 

• Besedy v Obvodní knihovně 

• Den slabikáře v 1. třídách 

• Čertí škola v 1. – 3. třídách 

• Zápis do 1. tříd 

• Ukázkové hodiny 1. a 2. tříd pro mateřské školy 

• „Dentalalarm“ – beseda, jak si správně čistit zuby (2. - 5. třídy) 

• Hasík – besedy o požární ochraně pro 2. a 6. třídy 

• Moje cesta na svět – sexuální výchova pro 3.-  5. třídy (beseda s odborníkem) 

• Edova mobilní školička 1. pomoci 

• Besedy o chování v silničním provozu – preventivní programy MP pro 1. stupeň 

• Protidrogová prevence – program PČR pro žáky 8. a  9. tříd  

• Lyžařský a snowboardový kurz 

• Cyklistický výlet na Šumavu pro žáky 4. a 5. tříd 

• Ekologický zájezd na Šumavu – Vodňany 

• 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 

• 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 

• Pohár hejtmana Plzeňského kraje ve florbalu 

• 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 
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• Aquatlon – krajská soutěž na Boleveckém rybníku 

• Exkurze do ZEVO Plzeň 

• Den s policií 

 

Akce k environmentální výchově  

• Den Země - projektový den 

• Sběr papíru 2 x ročně  

• Sběr elektroodpadu  

• Návštěva vodárny a čističky odpadních vod  

• Ukliďme Česko – 8 tříd 1. stupně 

• Sofronka - lesní pedagogika (1. stupeň) 

• Exkurze do spalovny odpadu v Chotíkově 

• Exkurze do environmentálního centra v Krsech ( projekt  Společně a neformálně ) – 

alternativní zdroje energie a zdravý životní styl 

• Exkurze do environmentálního centra v Zwieselu ( projekt  Společně a neformálně ) – 

alternativní zdroje energie a zdravý životní styl 

• Ekologický pobyt v ekologickém centru Vodňany (6. + 7. třídy) 

• Soutěž v třídění odpadu mezi jednotlivými třídami naší školy 

 

 

Akce pro veřejnost   

• Návštěvy dětí z mateřských škol z obvodu 4 

• Vánoční koncert v kostele sv. Martina a Prokopa 

• Jarní koncert v ZPČ Muzeu 

• Vystoupení Rolniček v Domově sv. Jiří – 3 x ročně 

• Vystoupení Rolniček na Vánočních trzích  v Žilině  (spolu s dětmi z partnerské školy) 

• 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 

• Co nám šeptá listí  – čtenářská soutěž pro děti a rodiče 

• Slavnostní akademie ke 45. výročí založení školy 

• Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd v Alfě 

 

Prezentace v tisku: 

 

Doubravecké listy:  
14. základní škola má nové hřiště 

Oslavy 14. základní školy v Doubravce 1974 - 2019 
             

            Plzeňský deník:      Moje první školní tablo 

 

6.3  Partnerství se školami v tuzemsku  

 

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala naše škola ve spolupráci s mateřskými školami. 

Děti mateřských škol z 64. MŠ a 33. MŠ z Újezda pravidelně docházejí do naší 

tělocvičny. Spolupracují učitelky MŠ a ZŠ při přestupu a tvoření třídních kolektivů 

prvních tříd. 

 

http://zs14.plzen-edu.cz/Files/zs14/evamark/DL13.12.18.pdf
http://zs14.plzen-edu.cz/Files/zs14/evamark/Doubr.listybrezen19.pdf
http://www.14zsplzen.cz/Files/zs14/evamark/20180712093201065_14.MarkvartovaEv_2018-07-12_09-32-04.pdf
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Pravidelně připravujeme pro děti MŠ dvě velké akce – návštěva naší školy, kdy se děti 

účastní výuky v 1. třídách a sportovního dopoledne, které pro ně připraví žáci našeho 

školního parlamentu a také akci „Hledání velikonočních vajíček“.  

Spolupráce se 64. MŠ a 33. MŠ se rozvíjí k oboustranné spokojenosti.  

 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí 

 

Škola spolupracuje se dvěma zahraničními partnery. Partnerskou školou v Žilině od roku 

2008. A od roku 2016 s partnerskou školu v Regensburgu Willi-Ulfig-Mittelschule.  

 

Spolupráce s partnerskými školami je na velmi dobré úrovni. V tomto školním roce se 

nekonaly společné projekty, pouze došlo k návštěvě školy v Regensburgu v době 

Adventu. 

 

6.5 Zapojení do projektů  

 

• Škola je zapojena do projektu Viktorka do škol. . 

• Řemeslo má zlaté dno – významnými úspěchy v krajském kole byla umístění žáků -  

2. místo žáka z 6. A, čestné uznání pro žákyni 3. A) 

• Škola je zapojena do grantových programů zřizovatele. 

• Probíhá projekt „ PROSIT v Plzni“ – finanční částka cca 400 tisíc, jsme partnerem 1. ZŠ 

• Probíhá projekt OP VVV Šablony II v částce 1 711 414,- 

• Škola pokračuje v projektu s VOŠ a SPŠE na podporu technického vzdělávání 

spolupráce. 

 

6.6 Výchovné poradenství  

 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

 

Na 14. základní škole aktivně pracuje školní poradenský tým. Ve školním roce 2018/19 

probíhaly pravidelné schůzky, kterých se účastnila ředitelka školy, 2 zástupkyně ředitelky, 2 

školní metodičky prevence, 2 výchovné poradkyně, školní speciální pedagog a školní psycholog. 

Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně (pro 1. a 2. stupeň), které mají požadovanou 

kvalifikaci.  

Výchovné poradkyně se podílejí zejména na řešení výchovných a vzdělávacích problémů, 

evidují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťují spolupráci s vyučujícími, se 

zákonnými zástupci žáků, s orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány péče o dítě, 

svolávají výchovné komise pro jednání s rodiči, realizují poradenství v oblasti profesní orientace. 

Na 2. stupni jsou umístěny 2 nástěnky kariérového poradenství. Na vhodném místě je umístěna i 

schránka důvěry. Výchovné poradkyně úzce spolupracují se školním metodikem prevence, 

školním speciálním pedagogem i školním psychologem. 

 

Ve škole pracují dvě metodičky primární prevence (pro 1. a 2. stupeň), přičemž metodička na 1. 

stupni nemá specializační studium. Hlavním cílem primární prevence je pracovat na bezpečném 

klimatu ve škole, především na minimalizaci vztahových problémů a šikany. Letos se opět 

objevilo více konfliktů mezi dětmi na 1. stupni. 

 Na 2. stupni jsme pak nejvíce řešili nekázeň několika žáků. Velkým problémem je také chování 

žáků v kyberprostoru, které se ovšem většinou projevuje ve volném čase mimo školu. Oproti 

jiným školním rokům nelze výskyt rizikových jevů v roce 2018/2019 hodnotit jako výjimečný. 

Členem školního poradenského pracoviště je školní speciální pedagog s požadovanou 

kvalifikací. Koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole, zajišťuje speciálně-
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pedagogickou diagnostickou a vzdělávací činnost, poskytuje metodickou podporu a pomoc 

pedagogickým pracovníkům školy, poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků, 

spolupracuje s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a dalších specializovaných 

pracovišť.  Rovněž koordinuje práci asistentů pedagoga. 

Během školního roku 2018/2019 byla poskytována pravidelná speciálně-pedagogické péče 36 

žákům, jednorázová základní speciálně-pedagogická diagnostika byla provedena u 11 žáků, 

proběhlo 8 náslechů ve třídách. Průběžně probíhaly konzultace s rodiči žáků i s učiteli. 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo na naší škole 10 asistentů pedagoga, a to v 1. – 6. ročníku. 

Velkým přínosem v letošním školním roce byla činnost školní psycholožky. Ta se podílela 

zejména na budování bezpečného klimatu ve škole.  

Ve spolupráci s třídními učiteli proběhlo 11 intervencí v kolektivech tříd, a to převážně 

opakovaně. Bylo poskytnuto 21 individuálních konzultací žákům. Konzultační hodiny školní 

psycholožky často využívali však i vyučující a zákonní zástupci. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (celkem 109 žáků - 65 žáků na 1. stupni, 44 žáků na 

2. stupni) byli integrováni do běžných tříd, výuka některých z nich probíhala podle 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP), zavedení podpůrných opatření do výuky nebo plánu 

pedagogické podpory. Na základě výsledků vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a 

žádosti zákonného zástupce dítěte je aktuálně vypracován  IVP celkem 66 žákům (41 žáků na 1. 

stupni, 25 žáků na 2. stupni).  

Na sestavení a plnění IVP spolupracovali zejména třídní učitelé, učitelé českého jazyka a 

literatury, cizího jazyka, popř. vyučující ostatních předmětů, výchovná poradkyně, školní 

speciální pedagog, PPP a zákonní zástupci příslušných žáků. Během školního roku docházelo k 

pravidelnému hodnocení vzdělávání žáků s individuálním vzdělávacím plánem a k případným 

úpravám.  

Vedoucí metodických sdružení, předmětových komisí 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 celé řady zájmových kroužků a volitelných předmětů ve škole. 

 

6.6.2 Spolupráce s PPP, SPC  

 

Spolupráce s PPP, popř. SPC byla zaměřena zejména na pomoc při diagnostikování dětí se 

školní nezralostí, se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodiče měli možnost si zažádat o 

vyšetření dítěte k volbě povolání v PPP.  

 

 

Ve škole je zřízený kabinet školního speciálního pedagoga a školního psychologa, který je 

využíván k pravidelným konzultacím s vedoucí PPP, zákonnými zástupci, s vyučujícími i žáky. 

Školní poradenští pracovníci zde realizují speciálně-pedagogickou a psychologickou činnost s 

jednotlivými žáky.    

 

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, s ÚMO 4 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, výchovné poradkyně, školního metodika prevence 

nebo školního speciálního pedagoga a školní psychologa.  
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Dalšími akcemi jsou lampionový a májový pochod pro žáky a jejich rodiče, vánoční a 

velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče, koncerty pěveckého sboru Rolničky, prezentace 

zájmové činnosti. Tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole. 

Stále větší množství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k 

hodnocení škol – sledují webové stránky, navštíví několik škol, než se se rozhodnou pro tu 

konkrétní. 

Škola se zúčastnila řady akcí pořádaných MMP a PO města Plzně: např. Den s Policií České 

republiky, dopravní soutěž mladých cyklistů, Aquatlon, Festival sportu, projekt Hasičského 

záchranného sboru Hasík pro 2. a 6. třídy. Ve 2. třídách se uskutečnila beseda s příslušníky PČR- 

Zebra se za tebe nerozhlédne, ve 3. ročnících proběhly besedy o silničním provozu.   

Celoročně probíhala úzká spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu 

povolání (IPS) Úřadu práce v Plzni. Dětem byly doporučeny individuální konzultace s rodiči na 

tomto úřadu.  

 

6.7 Účast v soutěžích    

 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných 

žáků 

Umístění   

   1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

REPUBLIKOVÉ      

 Karlovarský 

skřivánek 

1    

 Jáma lvová 1    

 Logická olympiáda 1    

 Milujeme mapy – 

výtvarná soutěž 

10    

KRAJSKÉ      

 Logická olympiáda 5   1 

 Aquatlon 1 1   

 Florbalová soutěž 

Pohár hejtmana 

Plzeňského kraje 

družstvo    

 Technika má zlaté 

dno 

2    

 Karlovarský 

skřivánek 

3  1  

 Řemeslo má zlaté 

dno 

2  1  

 ČEPS CUP - florbal družstvo  1  
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 Přírodovědný 

klokan 

1    

 Aquatlon 2 1   

OKRESNÍ      

 Logická olympiáda 52  5  

 Biologická 

olympiáda 

2   2 

 Zeměpisná 

olympiáda 

3    

 Olympiáda v Čj 1    

 Konverzační soutěž 

v Aj 

2    

 Olympiáda v M 7  1  

 Pythagoriáda 5    

 Orion Cup - florbal družstvo    

 Florbalová soutěž 

Pohár hejtmana 

Plzeňského kraje 

družstvo  1  

 Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 

4    

 ČEPS CUP - florbal družstvo  1  

 Mc Donald´s Cup - 

fotbal 

družstvo    

 Preventan Cup - 

vybíjená 

družstvo    

 Recitační soutěž 1    

 

 

7. Údaje o zapojení školy do:  

a) rozvojových programů  

Projekt „PROSIT v Plzni“.(Porozumění, Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, Technologie) 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

Škola je zapojena do projektu OP VVV – Šablony ZŠ a MŠ II. 
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8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

• První grant - Podpora primární prevence sociálně patologických jevů – Preventivní 

aktivity - byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 12 000,- Kč. 

 

• Druhý grant – Podpora tělovýchovných aktivit  - Festival sportu 14. ZŠ - poskytnut 

finanční příspěvek ve výši 12 000,- Kč. 

 

• Třetí grant – Podpora aktivit k technickému vzdělávání – byl poskytnut finanční 

příspěvek ve výši 25 000,- Kč. 

 

• Čtvrtý grant – 45. výročí založení školy – na podporu výchovu, vzdělávání a 

mimoškolních aktivit dětí a mládeže – byl poskytnut finanční příspěvek ve výši  

30 000,- Kč. 

 

9. Dary poskytnuté škole ve školním roce 

SRPDŠ při 14. ZŠ poskytl částku 86 204,- na předplatné pro žáky do Techmánie, na 

vybavení žákovské knihovny, na vstupy do online jazyka pro žáky jazykových skupin a 

další) 

Květuše Wrzecionko – finančně neurčený dar škole 11 200,- Kč. 

 

10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce  

2018/2019 

22. listopadu proběhlo ve 4. třídách výběrové testování ČŠI – anglický jazyk. Průměrná 

úspěšnost našich žáků byla 93 %, v poslechu s porozuměním jsme dosáhli dokonce 97%, 

nejslabší byla slovní zásoba – 87%. Mezi testované nebyli zařazeni žáci se SPU. 

 

Inspekce v lednu 2019  - komunikační dovednosti žáků 1. stupně v anglickém jazyce. 

 

V tomto školním roce se konala inspekční činnost (šetření stížnosti) ve dnech 26. 4.  

a 29. 4. 2019. ČŠI hodnotí stížnost jako nedůvodnou. 

 

 

11.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

V rámci celoživotního vzdělávání bylo ukončeno studium učitelky 1. stupně a učitele  

2. stupně (TV-OV). 

 

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 2018 

 

1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 51 / 46,703 19 / 15,694 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

32482 18642 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč 

 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 
Příspěvek zřizovatele na provoz 4950 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
28742 

Státní rozpočet – příspěvek na zvýšení platů 732 
Vlastní tržby a výnosy 5844 
Finanční prostředky z dotací ze SR 623 
Finanční prostředky z dotací a grantů 496 
Příjmy celkem 41386 
Náklady celkem 41184 
Hospodářský výsledek 202 

 

 

 

 

 
 

 
 

Datum:   ……………..                                     Podpis ředitele školy                         
                                                        razítko organizace 

 

 

 

 

……………………………….. 

Podpis předsedy školské rady 


