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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 21 500 

 
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/0515/2013 1. – 9. 

                                                                                                                                   
1.5 Součásti školy  
Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 
 2015/2016 2015/2016 
MŠ 0 0 
ZŠ 500 21 
ŠD 229 8 
ŠK 0 0 

 
1.6 Zařízení školního stravování 
Celková kapacita 

jídelny  
Počet dětských 

strávníků 
Počet dospělých 

strávníků * 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

530 422 48 6 5,2 
* uvádějte bez cizích strávníků 
 
1.7 Zajištění dalšího stravování 
 ano ne 
Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  ne 
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 
 
 
 
1.8  Typ školy úplná spojené ročníky v jedné třídě: ne  
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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 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků Ročník 
Mentálně postižení 0  
Sluchově postižení 0  
Zrakově postižení 0  
S vadami řeči 1 4. 
Tělesně postižení 0  
S více vadami 0  
S vývojovou poruchou učení  38 1. – 9. 
S vývojovou poruchou chování 19 1. – 9. 
Celkem 58  

 
1.12 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 
� 2 odborné učebny 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 

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

Datum zřízení 19. 3. 2015 
Počet členů školské rady  6 
Poslední volby 30. 8. 2016 
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2. Personální zabezpečení činnosti školy  

 
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
 Přepočtený / fyz. % 
Celkový počet pedagogických pracovníků 36,22/39 92,8/100 
Z toho odborně kvalifikovaných 35,22/38 92,6/100 
 
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: 3 
 
2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 
 
2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 15 
 
2.6 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 
 Muži Ženy 
do 35 let 0 10 
36 – 50 let 0 12 
51 – 60 let 0 15 
60 – více let 0 2 
Celkem 0 39 
Rodičovská dovolená  1 
 
2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy  
Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Jak efektivně formulovat informaci za sebe. 39 
Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán 31 
Jiné dítě – problémový žák 31 
Aktivizující výuka fyziky, příprava a provedení demonstračních 
experimentů 

2 

Zachraň život 1 
Hry nejen matematické 1 
Vyrábíme v hodinách němčiny 1 
Tablet jako pomocník učitele 1 
Zdravotník zotavovacích akcí 5 
MS Offoce Power Point 1 
Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka 1 
Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol 1 
Metodický seminář eTwinning pro začátečníky 1 
Úvod do metodiky práce s žákovskými zařízeními – digitální třídou 15 
Jak komunikovat s dospívajícími 1 
Metodika okamžitého hodnocení s pomocí SMART Response 1 
Digitální technologie v jazykovém vzdělávání 3 
Rozvoj matematické gramotnosti v praxi 2 
Konference pro učitele 1. stupně 2 
Metodický seminář eTwinning pro pokročilé 1 
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Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ 2 
Nejlepší nápady do prvouky, vlastivědy a přírodovědy 1 
Umění přelomu 20. a 21. století 1 
Aplikace MS Excel 2010 - začátečníci 1 
Kurz anglického jazyka 3 
Bludištěm 1 
MS Office 2010: Word – pokročilí 1 
Krajská konference k environmentální výchově ve školách 1 
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 1 
Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s 
maturitou 

2 

Kolokvium ředitelů 1 
Komunikace s rodiči v problémových situacích 1 
Plzeňská PUMA 2 
Konference UČITEL IN 2 
Drumben a jeho využití v pedagogické praxi 1 
Konference učitelů interaktivních technologií 1 
Činnost školní družiny 1 
Seminář Asociace školních sportovních klubů 1 
Konference EVVO 1 
Seminář výchovných poradců 2 
Seminář metodiků prevence 1 
Personalistika 1 
Národní systém inspekčního hodnocení 1 
Seminář metodiků IT 1 
Supervize pro pedagogy 2 
AV Media 15 
SMART response 9 
FELIXÍR 2 
Evaluace v mé třídě a škole 2 
Testování nemusí být nuda 1 
Hejného metoda 2 
Pasco 3 
Workshop s drumbeny pro pedagogy 13 
Základy první pomoci 30 
Pravidla třídy 15 
Rubikon 2 
Fred 1 
Celkem 269 
  
2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  0,571/1do 31. 1. 2016     
− pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 
− pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0,571/1 
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3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 

 
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 
 

Počet dětí u 
zápisu 

Počet 
odkladů 

PŠD 

Očekávaný 
počet dětí 

Očekávaný 
počet tříd 

Počet žádostí 
s předčasným 

nástupem 

Přestup na 
jinou školu 

92 13 68 3 4 7 
 
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 

   23 
 

1 2 6 20 2 0 

 
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3. 2.* ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 16 
- přijatých na víceletá gymnázia 8 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 
- 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 2015/2016 

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 

494 
 

324 
 

169 
 

1 
 

5 
 

0 
 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, §41, §42)  
(§ 38 – 2 žáci) 

4.2 Chování žáků 
Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 
- z toho 2. stupeň 4 3 
- z toho 3. stupeň 1 1 
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4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 
Zameškané hodiny celkem 48724 
- z toho neomluvené 83 

 
4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ  
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:    31 

Důvody: změna bydliště, přestup do speciální školy 
 
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:    17 

Důvody: změna bydliště 

5.  Prevence rizikových faktorů 

 
Počet žáků ve škole: 494 
Počet žáků, kteří se účastnili adaptačního kurzu: 6. A, B 52 

Počet žáků, kteří se účastnili jednorázové preventivní aktivity: 
       1. – 2. třídy:  Bezpečně po městě (Městská policie) 140 
       2. třídy:  Zebra se za tebe nerozhlédne - beseda a praktický nácvik přecházení 
s Policií ČR 63 
       3. třídy:  Bezpečně v dopravě (Městská policie) 61 
       4. třídy:  Setkání s cizí osobou (Městská policie) 68 
       5. třídy:  Zábavní pyrotechnika (Městská policie) 57 
       6. třídy:  Šikana (Městská policie) 54 
       4. – 5. třídy: Moje cesta na svět  (Národní iniciativa pro život)         5. A, B 
4.B,C 

99 
       6. třídy: Psychosociální vývoj dospívajícího (MP Education s. r. o.) 54 

Počet žáků, kteří se účastnili grantových projektů:  
       Exkurze do Památníku v Lidicích – výběr žáků z 8. – 9. tříd 40 
Počet žáků, kteří se účastnili intervence: 3. C        
 

19 
 
Evidence rizikového chování ve škole 
 
Rizikový jev Řešil ŠMP Celkem případů 
Kouření, alkohol, marihuana - - 

Pervitin aj. tvrdé drogy - - 

Záškoláctví ne 5 žáků (83 neoml. hodin) 
Vandalismus – vhození petardy do dvou 
záchodových mís  

ne 1x (7. A) 

Šikana – prokázaná ve 4. B ano 1x (1oběť + 5 útočníků) 

Kyberšikana – atakování na sociálních sítích ne 1x (5. B) 

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

Rasismus (slovní narážka) ano 2x (6. B, 7. A) 

Jiné: hrubý fyzický atak  ano 2x (7. B, 3. C)  

        atakování sexuálního charakteru ano 1x (3. C) 

        odcizení mobilního telefonu ne 1x (4. B) 
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        odcizení pennyboardu ne 1x (4. B) 

        odcizení šperků  ne 1x (5. B) 
 
Spolupráce s institucemi a organizacemi: 
 
Využíváme: ano ne Forma spolupráce: 
PPP x  Metodická pomoc, intervenční programy, DVPP 

P-centrum x  Poradenství pro rodiče, supervize s Mgr. Šedivou 

Policie ČR, městská policie x  Přednášky, besedy 

KHS/SZÚ x  Projekty ke Zdravé škole 

Orgány státní správy x  Konzultace, kazuistiky. 

Odborníci x  DVPP (Mgr. Dubec) 
DVPP (Mgr. Vlčková) 

Vzdělávací a kulturní 
agentury 

x  (MP Education s. r. o.) 

Nestátní zařízení x  Přednášky (Národní iniciativa pro život o. p. s.) 

Jiné (jaké):  x  
 
Poradenství pro rodiče 
 
Druh rizikového chování Počet žáků 
Ataky sexuálního charakteru 1 (3. C) 

Potíže zákonných zástupců se zvládáním syna 1 (8. A) 

Problémy v komunikaci s vrstevníky 1 (4. B) 
  
Kvalitativní posouzení výsledků ŠPS 
  
Podařilo se: 

• Získat a účelně využít dotace z MMP: 
Dočerpat loňskou dotaci na 2 přednášky k rozvoji komunikačních dovedností (PeF ZČU – Mgr. 
Dubec) 
Letošní dotaci 15 000,- Kč využít na exkurzi do Památníku v Lidicích pro žáky 8. a 9. ročníků 
v květnu 2016 (exkurze hodnocena žáky i pedagogy jako vynikající) 

• Na některých preventivních aktivitách se aktivně podílel výchovný poradce nově pro 2. stupeň 
(adaptační kurz, monitorování projevů rizikového chování) 

• Zintenzivnila se spolupráce s policií městskou i státní v oblasti realizace preventivních 
programů. 

• Zintenzivnila se spolupráce s oblastní metodičkou prevence. 

• Možnost supervize v P-centru - vůbec poprvé využily supervizi pí Burešová a Čečilová a 
hodnotí ji z hlediska duševní hygieny jako potřebnou. 

• Bezpečnému klimatu na 2. stupni prospěl odchod několika velmi problémových dětí. 

 
 
Nepodařilo se: 
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• Udržet bezpečné klima na 1. stupni. 
- Řešili jsme šikanu, kyberšikanu, agresivitu, elitářství, krádeže, a to už od 3. tříd, což 

považujeme za alarmující a hodné preventivních opatření. 

• Zvýšit zájem pedagogů o další vzdělávání v oblastech posilujících komunikativní a sociální 
kompetence. 

• Efektivně využívat třídních pravidel k primární prevenci. 

• Zabránit neomluvené absenci u žáků 2. stupně. 

• Omezit používání mobilních telefonů v hodinách. 

 

6. Nadstandardní aktivity  

 
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

 Ve školním roce 2015 /2016 byly organizovány tyto zájmové kroužky:  
• Keramický – 2 kroužky 
• Florbal  - 3 kroužky 

• Počítačový kroužek – 1 kroužek  
• Zdokonalujeme se v angličtině – 2 kroužky 

• Sborový zpěv – 1 kroužek 
• Taneční kroužek - 2 kroužky 
• Rope skipping - 1 kroužek 

• Mladý technik - 1 kroužek 
• Modelář - 1 kroužek 

• Tenis - 2 kroužky 
• Jazykové hrátky - 1 kroužek 

• Plavání – 1 kroužek v rámci ŠD 
• Zapojení školy do projektu Hodina pohybu navíc – 3 skupiny 
 

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 a Modelář 
• Řemeslo má zlaté dno (Rukodělná soutěž pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje) 
• Škola podporující zdraví – Zdravá pětka, Košík plný rozumu, Ovoce a zelenina do 

škol 
• Zelená škola – sběr drobného elektroodpadu, sběr starého papíru, návštěva třídírny 

odpadů v Černošíně 
• Úspěšný předškolák 
• Hodina pohybu navíc 
• Zrcadlo přátelství   
• Projekt pro přátelství (partnerství se školou v Regensburgu) 
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• 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 
      Účast sboru Rolničky na koncertech v Černošicích a Tachově 
• Recitační soutěž – školní kolo, postup dvou žáků do obvodního kola, 1 žák do 

městského kola 
• Karlovarský skřivánek – účast dvou žákyň 1. stupně a tří žákyň 2. stupně v krajském 

kole, postup jedné žákyně 2. stupně do celostátního kola 
• Besedy v Obvodní knihovně 
• Den slabikáře v 1. třídách 
• Dny otevřených dveří 
• 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  
• 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  
• Návštěvy stacionáře Jitřenka 
• Den zdraví – projektový den 
• Den Země - projektový den 
• Pasování prvňáčků na čtenáře v Obvodní knihovně 
• Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti 
• Sofronka – lesní pedagogika (environmentální výchova v praxi pro 1. stupeň) 
• Májový pochod školní družiny 
• Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd 
• Kulturní akce – kino, divadlo, workshop s drumbeny, výstava Karel IV. (ve škole) 
• 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 z 64. MŠ 
• Těšíme se na prázdniny – pro 1. třídy 
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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 2 x ročně  
• Sběr elektroodpadu  
• Návštěva čističky odpadních vod (4. B) 
• Tonda obal – beseda a aktivity o třídění odpadu 
• Návštěva vodárny (3. A) 
• Sofronka - lesní pedagogika (1. stupeň) 
• Exkurze do třídírny odpadů v Černošíně (5. + 7. 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 

 
Akce pro veřejnost   

 
• Návštěvy dětí z mateřských škol z obvodu MO4 
• Vánoční koncert v kostele sv. Martina a Prokopa 
• Jarní koncert v ZPČ Muzeu 
• Koncert sboru Rolničky v Černošicích 
• Koncert sboru Rolničky v Tachově 
• Vystoupení sboru Rolničky na Martinských trzích 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 
• Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti a rodiče 
• Výstava výtvarných prací žáků na plzeňské radnici 
• Prezentace zájmové činnosti 
• Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd v Alfě 
• Prezentace v tisku: 

Doubravecké listy:  Vítání prvňáčků 
                                            Cyklistické soustředění žáků 5. tříd 14. ZŠ 
                                            Děti ze Čtrnáctky ukáží, čemu se věnují ve volném čase 
           PASCOVÁNÍ na 14. základní škole v Plzni 
            Plzeňský deník:  Projekt pro přátelství 
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        14. ZŠ Plzeň a Karel IV. 
                                        PASCOVÁNÍ na 14. základní škole v Plzni 
                                        Osm tříd ze 14. ZŠ Plzeň si užívalo školu v přírodě   

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
 

Ve školním roce 2015/2016 pokračovala naše škola ve spolupráci s mateřskými 
školami. Úzkou spolupráci má škola se 64. MŠ. Děti z 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 z MŠ „Hledání 
velikonočních vajíček.“ 
Spolupráce se 64. MŠ se rozvíjí k oboustranné spokojenosti. 
 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí 
 
Ve školním roce 2008/2009 byla zahájena spolupráce s partnerskou školou v Žilině. 
Spolupráce s partnerskou školou je na velmi dobré úrovni. 
V tomto školním roce byl podán Mezinárodní projekt Erasmus+. Výsledek finanční 
dotace není dosud znám. 
V tomto školním roce byla zahájena spolupráce  s partnerskou školu v Regensburgu 
Willi-Ulfig-Mittelschule. Spolupráce byla zahájena v rámci eTwinningu. 
 

6.5 Zapojení do projektů  
 

6.5.1 Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do projektu „Zdravá školní jídelna“.  
Jednalo se o sestavování jídelníčků podle Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši, 
tvorbu nových receptur. 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. V současné době čekáme na vyhodnocení posledního jídelníčku a 
udělení certifikátu. 

6.5.2  
• Hodina pohybu navíc pro žáky 1. stupně 
• Škola je zapojena do projektu Viktorka do škol. 
• Výtvarná soutěž Náš domov Evropa - odesláno 16 výtvarných prací, 

získali jsme 2 čestná uznání 
• 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 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 je umístěna 
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nástěnka výchovného poradenství. Na vhodném místě je umístěna schránka důvěry. 
Výchovné poradkyně úzce spolupracují se školním metodikem prevence.  

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 (58 žáků, 39 se SPU a 19 se SPCH) 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 2015/16 
vypracováno 15 IVP (10 žáků na 1. stupni, 5 žáků na 2. stupni). Zejména se jednalo o 
specifické poruchy učení – 10 žáků, vývojové poruchy chování – 5 žáků. 
Žáci 2. – 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 
Výchovné poradkyně úzce spolupracují 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 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková Matematický 
klokan 

1 1   

      

KRAJSKÉ Karlovarský 
skřivánek 

5    
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 Olympiáda v Nj 1 0 1  

 Logická 
olympiáda 

3  0  

 Pythagoriáda 3   1 

 Ars poetice 1    

 Florbalová soutěž 
Pohár hejtmana 
Plzeňského kraje 

10    

okresní Logická 
olympiáda 

3 1   

 Olympiáda v D 1    

 Olympiáda v Čj  1    

 Olympiáda v Aj 2    

 Olympiáda v Nj 1 1   

 Olympiáda v M 4 0 0 0 

 Olympiáda v Z 3    

 Olympiáda  Bi 2 0 0 0 

 Pythagoriáda 2 0 0 0 

 Výtvarná soutěž 
FC Viktorka Plzeň 

družstvo   družstvo 

 Šplh na tyči 2  1 1 

 Florbalová soutěž 
Orion cup 

10   družstvo 

 Pythagoriáda 5 0 0 1 

 Výtvarná soutěž 
FC Viktorka Plzeň 

družstvo   družstvo 

 Šplh na tyči 2  1 1 

 Florbalová soutěž 
Orion cup 

10   družstvo 

 Aquatlon 5 1   

 Pohár rozhlasu 10   družstvo 

 Výtvarná soutěž 
Moje popelnice 

 1 1 1 

 Dopravní soutěž 
mladých cyklistů 

4    

 Recitační soutěž 1    
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 Voda jako 
povolání – výtv. 
soutěž 

třída 8. A    

 Město jako 
literární kulisa 

6    

 

7. Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů  
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

Byl podán projekt v Erasmus+ spolu s partnerskou školou.  
 

8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 
První grant - Podpora primární prevence sociálně patologických jevů – Exkurze - Lidice -byl 
poskytnut finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč. 
 
Druhý grant – Podpora tělovýchovných aktivit  - Cyklosoustředění  -byl poskytnut finanční 
příspěvek ve výši 18 000,- Kč. 
 
Třetí grant – Podpora aktivit k technickému vzdělávání – byl poskytnut finanční příspěvek 
ve výši 32 000,- Kč. 
 
Čtvrtý grant – Putování s lovci perel – na podporu výchovu, vzdělávání a mimoškolních 
aktivit dětí a mládeže – byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 21 000,- Kč. 
 
Hodina pohybu navíc -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Komise Rady města Plzně pro partnerská města a evropské záležitosti – Projekt pro 
přátelství –byl poskytnut finanční příspěvek 11 000,- Kč. 
 

• Dary škole: 
SRPDŠ - 49 929,- (předplatné do Techmánie, nákup knih a předplatné časopisů, 

nákup stavebnic Merkur) 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 
2015/2016 

a) termín inspekční činnosti: 15. 1. 2016 
závěry inspekční činnosti: nebylo zjištěno porušení právních předpisů 

b) termín inspekční činnosti: 14. 3. 2016 
c) termín inspekční činnosti: 23. 6. 2016 

závěry inspekční činnosti: tvrzení ve stížnosti jsou neprokazatelná, nedůvodná 
 

10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
V rámci celoživotního vzdělávání pro nový školní rok je naplánované studium 
výchovného poradce a školního metodika prevence. 
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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 
• 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 v rámci projektu „Technické hrátky “ a 
SPŠS a SOŠ profesora Švejcara v rámci projektů „Geometrie trochu jinak – s 
využitím CAD systémů“, „ Základy objektového programování v jazyce 
Pascal“. 

12. Hospodaření školy za kalendářní rok 2015 

 
1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015         
(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 
Počet zaměstnanců 41/38,85 17/15,23 
Dosažený průměrný 
měsíční plat 

26 850 14 559 

 
 
2  Základní údaje o hospodaření školy 
 
v tis. Kč 
Příspěvek zřizovatele na investice 0 
Příspěvek zřizovatele na provoz 4954 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 
vzdělávání 

19478 

Vlastní tržby a výnosy 3606 
Finanční prostředky z dotací a grantů 151 
Příjmy celkem 28189 
Náklady celkem 28024 
Hospodářský výsledek 165 
 
 
            ………………………  
Datum:   ……………..                                     Podpis ředitele školy                         
                                                        Razítko organizace 
 
 
……………………………….. 
Podpis předsedy školské rady 


