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1.1

1.2

1 Základní údaje o škole
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
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
21
nebo školských služeb

Počet žáků
494

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
Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená

1.5
Součásti školy
Název součásti

Počet žáků
2014/2015
0
494
214
0

MŠ
ZŠ
ŠD
ŠK

1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
530
404
46

Č. j.
14ZS/0515/2013

V ročníku
1. – 9.

Počet tříd, oddělení, skupin
2014/2015
0
21
8
0

Celkový počet
zaměstnanců
6

Přepočtený počet
zaměstnanců
5,25

* 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

ano
ano

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

1.8

Typ školy
úplná

spojené ročníky v jedné třídě:

ne

ne
ne

1.9

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

1.10

Speciální třídy

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

Počet
tříd
0
0
0

Počet zařazených žáků
0
0
0

Poznámka

Dle výkazu M 3
Jaký předmět:

1.11 Individuálně 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
8
S vývojovou poruchou učení
26
S vývojovou poruchou chování
19
Celkem
53
1.12

1.13

Materiálně technické zajištění školy
21 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 jazyků
cvičná kuchyňka
tělocvična se zázemím
zrcadlový sál
víceúčelové hřiště
fotbalové hřiště
školní jídelna
multifunkční učebna se žákovskou knihovnou
učitelská knihovna
bufet
multifunkční učebna pro pracovní činnosti
Školská rada
(datum jejího zřízení, počet členů, poslední volby)

Datum zřízení
Počet členů školské rady
Poslední volby

19. 3. 2015
6
23. 9. 2014

Ročník

1. - 9.
1. - 9.
1. - 9.

2

Personální zabezpečení činnosti školy

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyz.
Celkový počet pedagogických pracovníků
35,92 / 39
Z toho odborně kvalifikovaných
33,46 / 36
2.1

%
92,1 / 100
92,9 / 100

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 15

2.6
Věk

Věkové složení učitelů

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

Učitelé
Muži
1
2

3

2.7
Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu
Využívání systému domácího a školního testování iSET ve škole.
Konference EVVO
Integrované dítě v hodinách ČJ
Technika a ICT- Cherchez la femme! Dejme ženám šanci.
Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ
Setkání ŠMP ZŠ
Výtvarná výchova v českém jazyce
Využití her ve výuce Nj
Angličtina pro ty, co se nechtějí učit
Škola v médiích, média ve škole
Hry nejen matematické
Obtížná manažerská rozhodování
Zpětná vazba
Vybrané aktuální otázky školského managementu
Hrajeme si s dějinami
Novoročenky
Chemie při praní a uklízení
Rozumíme penězům
Využití interaktivní tabule, počítačů a internetu ve výuce na ZŠ
Setkání učitelů cizích jazyků plzeňských ZŠ, které využívají iPady
Sociální inovace za časů komunismu
Využití iPadů v hodinách Aj na 1. stupni

Ženy
7
8
12
1
28
3

Počet zúčastněných
pracovníků
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
1
1
1
1
7
4
6
1
1

Využití výtvarného umění v hodinách ČJL
Minimalizace šikany
Tiskové sestavy ve Škole OnLine.
Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s
maturitní zkouškou
Přechod dítěte z MŠ do ZŠ
Úprava fotografií
Inspiromat
Bálintovská skupina
Rozvoj přírodovědného vzdělávání
Rodiče versus učitelé
Logopedický asistent- primární logopedická prevence ve školství
Tvorba tiskových sestav
Činnost školní družiny
První pomoc
Koučování jako metoda vedení lidí
Elektronický systém InspIS ŠVP
Kurz anglického jazyka - CLIL III
Kurz anglického jazyka
Konference Nadace Depositum Bonum (Felixír)
Svět chemických reakcí
ASC rozvrhy
Celkem

2.8

1
4
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
30
1
4
1
4
1
2
2
158

Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 0
− pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0
− pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0
3

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

3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
91

10

81

3.2
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Z toho přijatých na
celkem Gymnázia Gymnázia Gymnázia
SOŠ
4 letá
6 letá
8 letá
54
1
1
16
31

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

3

SOU

Jiné

5

0

---------------28
17

3.3
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

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

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2.

3.4 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015
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)
483
318
-

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

154

11

3

0

počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38) - 2

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

Počet žáků
1. pololetí
4
2

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

2. pololetí
3
2

48283
708 (největší podíl má 6 žáků)

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:
14
Důvody: změna bydliště, přestup do speciální školy
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:
3
Důvody: změna bydliště, ukončení docházky v neúplné škole
5

Prevence sociálně patologických jevů

Počet žáků ve škole:

494

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

45

Počet žáků, kteří se účastnili jednorázové preventivní aktivity:
Exkurze do Malé pevnosti Terezín (výběr žáků 7. – 9. ročníku)

39

Dotazníková studie pro výběr žáků 2. st. „Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující“

cca 40

Počet žáků, kteří se účastnili grantových projektů:
Exkurze do Malé pevnosti Terezín

39

Počet žáků, kteří se účastnili dlouhodobé aktivity:
Intervenční program 3. B, 4. B

50

Evidence rizikového chování ve škole
Řešil ŠMP

Celkem žáků

kouření, alkohol, marihuana

ne

2

pervitin aj. tvrdé drogy

ne

0

záškoláctví

ne

10 (609 hodin)

Vandalismus: znečištění stěn

ne

9. B

zničení žaluzií

ne

6

zničení svetru

ano

2

Šikana

ano

Vztahové problémy

ano

Kyberšikana

ano

Kriminalita

ne

Vzhledem k šetření Policie se často kauzy
o kriminalitě žáků k ŠMP nedostanou

rasismus

ne

0

jiné: hrubý fyzický atak

ne

1

ne

1

někdy

16

ano

1

zcizení mobilního telefonu a zničení SIM karty
používání mobilního telefonu v hodině
natáčení spolužáka u tabule na mobil

1. B
Ve třídách: 3. A, C, 4. A, B, 6. A, B, 7. A
4. A neprokázáno, mimo školu
6. B neprokázáno, ve škole

Spolupráce s institucemi a organizacemi
Využíváme:

ano

ne

Forma spolupráce:

PPP

x

Metodická pomoc, intervenční programy, DVPP

P-centrum

x

KÚ Plzeň

x

Policie ČR, městská policie

x

Poradenství pro rodiče
Poradenství v dotacích, projekt eBezpečnost, propagační
materiály
Přednášky, besedy

KHS/SZÚ

x

Projekty, Zdravá škola

Orgány státní správy

x

Odborníci

x

Konzultace, kazuistiky
DVPP (Mgr. Dubec)
DVPP (Mgr. Eisenvort, Mgr. Čiková – oblastní metodici)

Vzdělávací a kulturní agentury

x

DVPP (AISIS – projekt Miš)

Jiné (jaké):

Poradenství pro rodiče
Druh rizikového chování

Počet žáků

Poruchy komunikace

2

Nezvladatelnost, výbušnost

1

Kvalitativní posouzení výsledků ŠPS
Podařilo se:

• získat a účelně využít dotace z MMP:
20 000,- pro rok 2014 - DVPP k diagnostice vztahů ve třídě prostřednictvím hry pro celý sbor (Střelské Hoštice)
20 000,- pro rok 2015 - Exkurze do Malé pevnosti Terezín (výběr žáků 7. – 9. ročníku), vyčerpáno 15 300,-,
zbylá částka se plánuje využít opět na DVPP ve školním roce 2015/16.(Mgr. Dubec)
•

přínosné DVPP k rozvoji komunikačních dovedností (PeF ZČU Mgr Dubec – 2x seminář pro 2. stupeň,
1x seminář pro 1. stupeň

•

DVPP – bálintovská skupina (metoda způsobu nahlížení na problém, supervize) – pí. Čečilová,
Burešová, Šnebergerová

•

DVPP – projekt MIŠ zaměřený na mentoring – pí. Barochová, Burešová, Pfeiferová, Přibková

Rok 2014/15 byl na vzdělávání učitelů v oblasti prevence bohatý a rozhodně přínosný.
•

Adaptační kurz se uskutečnil poprvé bez z mobilních telefonů. Kvalitu programu to výrazně pozvedlo.

Nepodařilo se:
• zamezit projevům vandalismu žáků (zničené žaluzie, znečištěné stěny)
• uhájit bezpečné klima a eliminovat vztahové problémy mezi žáky
•

zabránit enormní neomluvené absenci zvláště u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

•

omezit používání mobilních telefonů v hodinách

6

Nadstandardní aktivity

Zájmová činnost organizovaná školou
Ve školním roce 2014 /2015 byly organizovány tyto zájmové kroužky:

6.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keramický – 1 kroužek
Florbal - 3 kroužky
Počítačový kroužek – 2 kroužky
Zdokonalujeme se v angličtině – 2 kroužky
Sborový zpěv – 1 kroužek
Vaření - 1 kroužek
Taneční kroužek - 1 kroužek
Rope skipping - 1 kroužek
Mladý technik - 1 kroužek
Modelář - 1 kroužek
Matematický – 1 kroužek
Počítačový -1 kroužek v rámci ŠD
Muzicírování – 1 kroužek v rámci ŠD
Tvořílek - 1 kroužek v rámci ŠD
Sluníčko - 1 kroužek v rámci ŠD
Plavání – 1 kroužek v rámci ŠD
Dramatický – 1 kroužek v rámci ŠD
Výtvarný – 1 kroužek v rámci školní družiny

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Mimoškolní aktivity
Projekty
Ručičky kraje
Minipodniky (Ve spolupráci s regionální Hospodářskou komorou Plzeňského kraje –
RHKPK.)
Technika a ICT – Cherchez la Femme – dejme ženám šanci – RHKPK.
Řemeslo má zlaté dno (Rukodělná soutěž pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje).
Zdravá škola – Zdravá pětka, Košík plný rozumu, Ovoce a zelenina do škol.
Zelená škola – sběr drobného elektroodpadu, sběr starého papíru, návštěva třídírny
odpadů v Černošíně.
English Expressions around us – spolupráce s partnerskou školou v Žilině.
Úspěšný předškolák.
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 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.
Dny otevřených dveří.
Čertí škola v 1. – 3. třídách.
Výroba lodí a účast školy na slavnostním zahájení „Plzeň EHMK 2015“.
Zápis do 1. tříd.
Ukázkové hodiny 1. tříd pro mateřské školy.
„Zdravé zoubky“ – beseda, jak si správně čistit zuby (1. třídy).
Besedy s mediky o zdravém životním stylu.
První pomoc – beseda s praktickým nácvikem pro žáky 4. A.
Hasík – besedy o požární ochraně pro 2. a 6. třídy.
Moje cesta na svět – sexuální výchova pro 5. třídy (beseda s odborníkem).
LVVZ, snowboard.
Kurz bruslení na zimním stadionu pro 4. a 5. třídy.
Návštěvy stacionáře Jitřenka.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den zdraví – projektový den.
Den Země - projektový den.
Pasování prvňáčků na čtenáře v Obvodní knihovně.
Setkání s Andersenem.
Sofronka – lesní pedagogika (environmentální výchova v praxi pro 1. stupeň).
Májový pochod školní družiny.
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd.
Kulturní akce – kino, divadlo, výchovné koncerty ve škole, anglické divadlo apod.
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.

•
•
•
•
•
•
•

Akce k prevenci sociálně patologických jevů
Intervence PPP – velmi úspěšné akce.
Socioklima.
Beseda s Policií ČR s ukázkou práce policejního psa.
Beseda s Policií ČR o sebeobraně.
Pobavme se o alkoholu.
Dramatizace románu Memento (o NL).
Dotazníková studie v 7. a 8. třídách k NL, stravování a volnočasových aktivitách.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akce k environmentální výchově
Den Země - projektový den.
Sběr papíru 3 x ročně.
Sběr elektroodpadu.
Návštěva ČHMÚ.
Sofronka - lesní pedagogika.
Exkurze do třídírny odpadů v Černošíně.
Ekologický pobyt v ekologickém centru Stožec na Šumavě.
Soutěž v třídění odpadu mezi jednotlivými třídami naší školy.
Sběr víček od plastových lahví.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akce pro veřejnost
Návštěvy dětí z mateřských škol z obvodu MO4.
Vánoční koncert v kostele sv. Martina a Prokopa.
Jarní koncert v ZPČ Muzeu.
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.
Setkání s Andersenem.
Zahradní slavnost ke 40. výročí založení školy.
Výstava fotografií žáků a pedagogů v mázhausu plzeňské radnice.
Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd v Alfě.

6.3

Partnerství se školami v tuzemsku

6.4

Ve školním roce 2014/2015 pokračovala naše škola ve spolupráci s mateřskými
školami. Úzkou spolupráci má škola s 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 a sportovního
dopoledne. Před Velikonocemi Školní parlament uspořádal pro děti z MŠ „Hledání
velikonočních vajíček.“
Spolupráce se 64. MŠ se rozvíjí k oboustranné spokojenosti.
Partnerství se školami v zahraničí
Ve školním roce 2008/2009 byla zahájena spolupráce s partnerskou školou v Žilině.
V tomto školním roce byla ukončena práce v projektu Bilaterární spolupráce v rámci
Comenia EU - Anglické výrazy kolem nás. Spolupráce s partnerskou školou je na
velmi dobré úrovni.
Navázat spolupráci s ostatními školami v EU se nám zatím nedaří. Bylo požádáno o
spolupráci školy z partnerského města Regensburgu.

6.5
Zapojení do projektů
6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015
Škola byla zapojena do projektu slavnostního zahájení Plzeň 2015 – EHMK.
Škola měla v průvodu 2 vytvořené lodě.
Škola navrhovala bankovky pro projekt Mini Plzeň.
6.5.2 Ostatní
• Škola je zapojena do projektu Viktorka do škol.
• Výtvarná soutěž „ Náš domov Evropa“ - odesláno 16 výtvarných prací.
Získali jsme 2 čestná uznání.
• Post Bellum – „Příběhy 20. století“. Získali jsme 2. místo.
• Celostátní soutěž Videopohlednice z mého města – vytvoření videa
žáky 8. třídy ve spolupráci s jejich rodiči v angličtině.
• DEPO 2015 – dílny.
• Řemeslo má zlaté dno.
• Velkým úspěchem pro školu je Školní časopis. V rámci Plzeňského kraje v kategorii
základních škol – 1. a 2. stupeň získal časopis 1. místo a cenu za Grafiku, Titulku,
Obsah.
6.6

Výchovné poradenství

6.6.1 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.
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.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (53 žáků, 26 se SPU a 19 se SPCH, 8 žáků s více
vadami) byli integrováni do běžných tříd, výuka některých z nich probíhala podle
individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na základě výsledků vyšetření v pedagogickopsychologické poradně (PPP) a žádosti zákonného zástupce dítěte bylo v průběhu školním
roku 2014/2015 vypracováno 14 IVP (12 žáků na 1. stupni, 2 žáci na 2. stupni). Zejména se
jednalo o specifické poruchy učení – 9 žáků, vývojové poruchy chování – 5 žáků, autismus –
1 žák.
Žáci 1. – 7. ročníku měli možnost navštěvovat kroužek 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.
6.6.2 Spolupráce s PPP
Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s PPP, SVP, IPS Úřadu práce, OSPOD, popř.
s Policií ČR.
6.6.3 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 třikrát ročně na
třídních schůzkách a také prostřednictvím dvou konzultačních dnů 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 .
6.7
Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže

Počet
zúčastněných
žáků

Umístění

1. místo
mezinárodní

Anglické výrazy
kolem nás

republiková

Logická olympiáda 1

krajská

2. místo 3. místo

tým

Videopohlednice
z mého města

6

Malý záchranář

5

Mezinárodní
jazyková
cena
LABEL

družstvo

Logická olympiáda 3
Karlovarský
skřivánek

2

Ars poetice

1

1

1

Pohár hejtmana
Plzeňského kraje
Mc Donald´s Cup

družstvo

Minipodniky
okresní

team

Logická olympiáda 39
Preventan Cup
vybíjená

družstvo dívky

Preventan Cup
vybíjená

družstvo chlapci

Olympiáda v Čj

1

Olympiáda v AJ

2

Matematická
olympiáda

3

Zeměpisná
olympiáda

2

1
družstvo

Pythagoriáda

25

Dopravní soutěž
Mladých cyklistů

4

Přespolní běh
dívky

8

2

družstvo

Přespolní běh hoši 8
Kdy zavolat 150?

6

Malý záchranář

5

Štafetový pohár

družstvo

Recitační soutěž

1

Kniha – brána do 6
světa fantazie

1

2

7

Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
V tomto školním roce byla ukončena práce v projektu Bilaterární spolupráce v rámci
Comenia EU - Anglické výrazy kolem nás. Tento projekt byl oceněn Mezinárodní
jazykovou cenou LABEL 2014. Finanční částka 200 000,- Kč byla použita na
jazykový pobyt žáků s rodilým mluvčím v Londýně.

8

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
• První grant - Podpora prevence sociálně patologických jevů – byl poskytnut finanční
příspěvek ve výši 20 000,- Kč.
• Druhý grant – Podpora tělovýchovných aktivit - byl poskytnut finanční příspěvek ve
výši 20 000,- Kč.
• Třetí grant – Podpora aktivit k technickému vzdělávání – byl poskytnut finanční
příspěvek ve výši 64 500,- Kč.
• Čtvrtý grant – Oslavy 40. výročí založení školy – na podporu výchovu, vzdělávání a
mimoškolních aktivit dětí a mládeže – byl poskytnut finanční příspěvek ve výši
30 800,- Kč.
• Komise RMP pro partnerská města a evropské záležitosti – byl poskytnut finanční
příspěvek ve výši 11 600,- Kč na podporu závěrečné části projektu s partnerskou školou v
Žilině.
• Městský obvod Plzeň 4 – byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 9 000,- Kč na
Zahradní slavnost.
• Dary škole:
pan Jakub Maun – 10 000,-

SRPDŠ
9

10

– 8 500,-

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015
a) termín inspekční činnosti: 26. a 27. února 2015
b) závěry inspekční činnosti: tvrzení uvedené ve stížnosti ve dvou bodech je důvodné,
v jednom bodě neprokazatelné
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V rámci celoživotního vzdělávání bylo ukončeno vzdělání výchovného poradce.

11

Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole není odborová organizace.
Škola se zapojila do projektů na podporu technického a přírodovědného vzdělávání
• Ručičky kraje
• Minipodniky (ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje
(RHKPK)
• Technika a ICT – Cherchez la Femme – Dejme ženám šanci ve spolupráci
s RHKPK
• Řemeslo má zlaté dno (Rukodělná soutěž pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje)

12

Hospodaření školy za kalendářní rok 2014

1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
39/35,92
15/13,13
27 201,14 419,-

Základní údaje o hospodaření školy

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

Datum: 6. října 2015

Mgr. Helena Lišková
ředitelka školy
Ing. Jan Cinert
předseda školské rady

70
5247
18986
3634
17
27884
27703
181

