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Výroční zpráva 4. základní školy Plzeň
o činnosti základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMP za školní rok 2021/2022
1
Základní údaje o škole
1.1. Název (podle zřizovací listiny): 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace
sídlo: Kralovická 12, 323 00 Plzeň
IČ: 49777530
zřizovatel školy: Statutární město Plzeň
vedení školy: Mgr. Jitka Mejcharová
telefonní spojení: 378 028 352
e-mailové spojení: skola@zs4.plzen-edu.cz
webové stránky školy: http://zs4.plzen.eu/
1.2

Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení
č.j. 31 434/03-21 rozhodnutí ze dne 29. 1. 2004 s účinností od 1. 9. 2004

Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení)
Adresa
Počet tříd
Hlavní budova, ředitelství
Kralovická 12, Plzeň 323 00
30

1.3

Počet žáků
752

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských
zařízení
Popis oboru
Kód oboru
Kapacita oboru
Základní škola
7901C01
800

1.4

Název ŠVP
Školní vzdělávací program 4. ZŠ Plzeň
1.5 Součásti školy
Název součásti
ZŠ
ŠD
ŠK

Č. j.
Platný od 1. 9. 2012

Počet žáků
2021/2022
752
229
35

1.6 Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1000
592
64

V ročníku
1 - 9. ročník

Počet tříd, oddělení, skupin
2021/2022
31
9
1
Celkový počet
zaměstnanců
10

Přepočtený počet
zaměstnanců
9,005

* uvádějte bez cizích strávníků

1.7 Zajištění dalšího stravování
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
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1.8

Typ školy
úplná – nejsou spojené ročníky v jedné třídě

1.9

Spádový školský obvod školy
Školský obvod Plzeň 1, který tvoří území městského obvodu Plzeň 1
(Zahrnuje část Roudná, Lochotín a Bílá Hora a sídlištní celky Severního Předměstí
čtvrti Bolevec, Košutka a Vinice)

1.10 Speciální třídy
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou
na 1. stupni – TV
na 1. stupni – AJ
na 2. stupni – TV
na 2. stupni – AJ
na 2. stupni – M

Počet
tříd
0
0

Počet zařazených žáků

5
5
4
2
3

121
122
102
50
67

0
0

Poznámka
Dle výkazu M 3
Jaký předmět:
TV
AJ
TV
AJ
M

1.11 Materiálně technické zajištění školy
Materiálně technické vybavení školy je na vysoké úrovni. Každý rok je doplňováno o další
moderní vybavení a rekonstrukce stávajících prostorů.
Vyučující a žáci mají k dispozici 23 kmenových tříd, počet odborných učeben je 18
(2 x PC, 4 jazykové učebny, F, CH, PŘ, HV, VV, D, Z, cvičný byt, univerzální dílna, školní
knihovna, žákovská studovna, robotická učebna, jazyková laboratoř). Školní družina
a školní klub mají ke své práci s dětmi 9 učeben.
Kmenové učebny jsou postupně plně rekonstruovány – osvětlení, podlahová krytina,
obklady + umyvadla, vše v příjemných pastelových barvách. Je v nich také měněn školní
nábytek za nový, který vyhovuje hygienickým požadavkům.
Odborné učebny jsou vybavovány kompletní audiovizuální technikou. Vyučující mohou
k vyučování využívat 23 interaktivních tabulí. V každé třídě je umístěn počítač
s připojením na internet a na výukové programy. Také pracovní zázemí pedagogů je plně
vybaveno počítačovou technikou.
Sportovní zázemí žáků tvoří 3 tělocvičny, hřiště na fotbal a pozemní hokej s umělým
povrchem, atletická dráha s umělým povrchem, 2 streetballová hřiště. Z rozpočtu ÚMO
Plzeň 1 byla vybudována nová hřiště na volejbal a nohejbal, tenisový cvičný kurt
a nástřelná brána pro hokejbal. Vše s umělým povrchem. Vyučující mají možnost využít
ke sportovní přípravě žáků i hokejbalovou halu. Pro sportovní a obratnostní aktivity žáků
1. stupně a školní družiny lze ve venkovních prostorách školy využívat hřiště
s prostorovými herními prvky (hrad, lezecká stěna, skluzavka, houpačky, kladina).
Z prostředků OP VK „EU – peníze školám“ byla zřízena multimediální jazyková laboratoř
s interaktivní tabulí.
Z projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897 Zkvalitnění výuky v klíčových
kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I, spolufinancován EU, byly
moderními pomůckami vybaveny učebny Dílen, Fyziky.
Z projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005092 Zkvalitnění výuky v klíčových
kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III, spolufinancován EU, byla
zrekonstruována učebna PC včetně vybavení nábytkem, 30 počítači, interaktivní tabulí.
Další nové IT byly umístěny do odborných učeben Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis,
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Dílny, Jazykové učebny. V PC bude také instalována Jazyková laboratoř včetně
sluchátkového systému.
Z dalšího projektu OP VVV CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 PROSIT byla ve škole
pořízena nová učebna robotiky převážně pro činnost ŠD, ŠK včetně vybavení robotickými
stavebnicemi. Žáci se zúčastňovali odborných exkurzí v plzeňských podnicích.
Z rozvojového programu „Národní rozvojový program mobilita pro všechny“ byla
provedena celková rekonstrukce výtahu, WC pro invalidy a bezbariérových přístupů do
budov.
Ve školní kuchyni byla zrekonstruována 1. část – podlahy, odpady, elektrické a vodovodní
rozvody, obklady. Byla zmodernizována výdejna jídel a umývárna včetně nových zařízení.
Do školní kuchyně jsou postupně doplňována nebo nahrazována gastro zařízení.
Z příspěvku zřizovatele byla rekonstruována jedna tělocvična – výměna stavebních otvorů
včetně sítí a obložení stěny.
V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině byl objekt civilního ukrytí podroben
důsledným revizím a opravám.
1.12 Školská rada
Na 4. ZŠ je zřízena od 1. 1. 2005 Školská rada v souladu se zák. 561/2004 Sb. – školský
zákon – jako šestičlenná. Přílohou č. 13 ze dne 11. 6. 2020 byli zvoleni a jmenováni noví
členové pro další tříleté volební období.
Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
U-51/47,274
AP-9/6,25
V-9/8,75
Z toho odborně kvalifikovaných
U-48/44,95
AP-9/6,25
V-9/8,75

2
2.1

%
100 %

94,11 %
100 %
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: 9

2.4

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

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 25

2.6 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
4
3
2
0
9
0

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

5

Ženy
11
18
7
7
42
1
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje
nepedagogických pracovníků
Název kurzu
Počet zúčastněných
pracovníků
Proškolení všech zaměstnanců BOZP
všichni zaměstnanci
Metodický průvodce 1. třídou
1
Základy algoritmizace a programování - 1. stupeň ZŠ
1
Práce s daty, základy informatiky - 1. stupeň ZŠ
1
Metody ve výuce 1. stupně
2
Canva pro učitele ČJ
2
Algoritmizace
1
Vzdělávání koordinátorů
1
Digi plovárna
3
Digi plovárna – cizí jazyky
2
Adaptace a výuka žáků cizinců
1
Nová informatika
1
Nová informatika
2
Právo ve škole
3
Čtenářská gramotnost 1. stupně
1
QR kódy
1
Revize RVP ZV – Představení 4.částí nové informatiky
1
Online nástěnky se zaměřením na LinoIt
1
Tvoříme formuláře – Google
1
Zařazujeme do výuky jednoduchý prog. Jazyk SCRATCH
1
Co je nového na poli rozšířené reality
1
Co je nového na poli rozšířené reality
1
Zpětná vazba do každé hodiny
1
Cesta do hlubin matikářovy duše 1.
1
Cesta do hlubin matikářovy duše 2.
1
Cesta do hlubin matikářovy duše 3.
1
Cesta do hlubin matikářovy duše 4.
1
Revize RVP ZV –Základy algoritmizace a programování - 2. st.ZŠ
1
Revize RVP ZV –Základy algoritmizace a programování - 2. st.ZŠ
1
Moderní deskové hry s využitím herních portálů
1
Práce s daty v příkladech
1
Revize RVP ZV –Práce s daty, základy informatiky - 2. st.ZŠ
1
Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce
1
cizích jazyků
Revize RVP ZV –Práce s daty, základy informatiky - 2. st.ZŠ
1
Revize RVP ZV –Základy algoritmizace a programování - 1. st.ZŠ
1
QR kódy pro pokročilé
1
Revize RVP ZV –Základy algoritmizace a programování - 2. st.ZŠ
1
Šifrování s pomocí Cryptomania
1
Revize RVP ZV – DIGI plovárna – Fyzika pro - 2. stupeň ZŠ
1
Skupinová intervize ICT – Tvorba a úprava digitální fotografie
1
Příprava na vědomou práci s jazykovou a kulturní diverzitou ve
1
třídě

2.7

6
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Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický
kurz k nové informatice 1.
Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický
kurz k nové informatice 2.
Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický
kurz k nové informatice 3.
Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický
kurz k nové informatice 4.
Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický
kurz k nové informatice 5.
Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický
kurz k nové informatice 6.
Právo ve škole II.
Hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku
2021/2022 do škol v souvislosti migrací do České republiky
Informační systémy pro 2.st.ZŠ
Základy výuky 3D designu a tisku pro ZŠ
Digi plovárna-VV
Letní dílna pro učitele informatiky na 2.st.ZŠ
Činnost školní družiny
Aktuální úprava pracovněprávních služeb
Zaměstnávání občanů Ukrajiny v souvislosti s válečným
konfliktem • on-line
FKSP 2022, Finanční kontrola 2022
Helios

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

2.8

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 9/6,25

3

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

3.1

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
113 + 2 ZZ =115

18

87

4

3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Přijatí na
absolventů
Gymnázia
SŠ maturitní obory
SŠ nematuritní
celkem
4letá
obory (ukončené
(absolvent ZŠ =
9 let PŠD)

72

Jiné

výučním listem)

6

49

Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia (celkem)
z toho přijatých na 6letá gymnázia
z toho přijatých na 8letá gymnázia
7

15
---------------11
7
1
6

0
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3.3
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------5
2

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4

4

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2021/2022
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0
Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo Neprospělo
Opravné
Hodnoceno
celkem
vyznamenáním
zkoušky
slovně
(s pochvalou)
747
530
217
2
1
0
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)
- § 38–3 žáci
- § 41–2 žáci
- § 42–0
4.2 Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
2. pololetí
1
0

1. pololetí
0
0

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok)
Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem

104 938
51

4.4 Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:
Důvody:
přestup na jinou ZŠ v Plzni
stěhování mimo Plzeň
ZŠ při dětském domově nebo SPC
dodatečný odklad – přípravná třída
přestup na ZŠ mimo ČR
víceletá gymnázia

41
6
18
1
0
9
7

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:
Důvody:
Přestup z jiné ZŠ v Plzni
Přestup ze ZŠ mimo Plzeň
Přestup ze ZŠ mimo ČR

75
11
20
44
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5

Údaje o:

5.1
Prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování
Činnost metodika prevence i pedagogických pracovníků celé školy po celý školní rok vycházela
opět z Preventivního programu školy. Na začátku roku se s uvedeným dokumentem seznámili
všichni pedagogové, a dále i s plánem akcí prevence na školní rok. Rovněž si učitelé
prostudovali Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování žáků včetně jeho
aktualizovaných příloh a také Krizový plán školy /postup při řešení šikany/. Ten je po celý
školní rok umístěn k nahlížení ve sborovně školy.
Jako každý rok, tak i letos, byly v září řešeny hlavně organizační záležitosti, jako jsou stanovení
konzultačních hodin jednotlivých vyučujících, zveřejnění kontaktů školního preventivního
týmu a různých poradenských pracovišť, na která se mohou rodiče v případě potřeby obrátit.
Žáci šestých tříd vyrazili na Seznamovací pobyt do Střelských Hoštic. A do Hoštic vyrazily
i jazykové 4. a 5. třídy na svůj Jazykový pobyt v přírodě.
Na školním webu byla uveřejněna nabídka zájmových kroužků pro první i druhý stupeň. Opět
jsme se setkali s nezájmem dětí, hlavně žáků druhého stupně. Naopak někteří mladší využili
nabídku maximálně a přihlásili se do několika školních zájmových kroužků i do kroužků ŠD.
Někteří využili nabídky bezplatného doučování v malých skupinkách. Tato doučování vedla
část učitelů napříč různými předměty a pomáhala smazat nedostatky ve znalostech způsobených
distanční výukou.
Dále byla v září domluvena spolupráce s již osvědčenými organizacemi, jako je Národní
iniciativa pro život a MPP Plzeň. Policisté opět připravili besedy pro všechny třídy, které se
uskutečnily převážně v prvním pololetí., na druhém stupni pak v druhém pololetí. Pěkným
oživením je změna v 9. třídách – Jak si (ne)zkomplikovat život. Beseda stavěná tak, aby si žáci
uvědomili, že jako patnáctiletí musí již plně zodpovídat za svá jednání. Na jaře, když už byli
naši prvňáci „aklimatizovaní“, i oni se zúčastnili besedy policistů, bohužel opět bez představení
psovodů. I sem dolehl problém nedostatku lidí. Letos jsme opět využili grantu a některé placené
besedy tedy hradili z dotace kraje.
Ve spolupráci knihovny s regionální plzeňskou pobočkou organizace Člověk v tísni na
pořádání festivalu „Jeden svět na školách“ žáci zhlédli preventivní filmy uváděné na tomto
festivalu. Uvedených představení se účastnily třídy 1. i 2. stupně.
Společné akce různě starých dětí bývají velmi oblíbené, jak projektové dny, tak výjezdy, jako
např. Sportovní soustředění, Jazykový pobyt, Lyžařský a snowboardový kurz, Sportovně
jazykový pobyt dětí 1. a 2. jazykových tříd., výjezd do zahraničí (ten se nekonal z důvodu
pandemie covidu). Letos byli poprvé naši žáci zapojeni do projektu Erasmus. Navázali kontakt
s tureckou školou a v plánu bylo, že by je tu přivítali a oni zase navštívili jejich zemi. Avšak
kvůli celosvětové situaci (covid i válka na Ukrajině) zůstalo pouze u pravidelného volání na
„Facetime“.
Celoškolní projektové dny proběhly dva, „Dýňování“ a „Olympijský den školy“ (plnění
disciplín olympijského víceboje). Zvláště dýňování přes počáteční rozpaky bylo velmi kladně
hodnoceno a děti vytvořily nevídané předměty. Vše bylo pak ke shlédnutí na výstavě ve
vestibulu školy, aby i rodiče viděli výtvory svých dětí.
Po celý rok se uskutečňovaly osvědčené projekty jako např. Čertí škola, Vánoční dílna, Zábavné
odpoledne pro předškoláky, Časopis, Den otevřených dveří, Deváťáci čtou prvňáčkům a Poprvé
na PC. Děti se zúčastnily i Zeměpisné, Biologické a Dějepisné olympiády, i Olympiády
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v českém jazyce. Zapojily se do mnoha sportovních akcí a turnajů, velmi se jim líbil Den
s pozemním hokejem. Často však byly tyto akce narušeny karanténou některých tříd.
I v tomto roce jsme chtěli přitáhnout rodiče do školy i mimo třídní aktivy. Zde stále vidíme
rezervy a z informací ze setkání metodiků prevence je jasné, že se s tímto problémem potýkají
všechny školy. Rodiče nemají čas ani chuť účastnit se jakýchkoli akcí společně se svými dětmi,
až na výjimky. Sportovní třídy 1. A a 2. A pořádají cyklo výlety či orientační běh, a těch se
v malé míře rodiče účastní. Rovněž také navštěvují různá představení sportů, jako beach
volejbal, golf či judo. Děti si mohou zkusit, co ten, který sport obnáší a popřípadě získat
kontakty k přihlášení do klubu.
I přesto se podařilo krátkodobé a částečně i dlouhodobé cíle splnit. Žáci mají převážně zdravé
sebevědomí a pozitivní přístup k okolí, mají tendenci řešit spory dohodou a bez použití násilí,
příslušníci menšin jsou v kolektivech přijímáni pozitivně a cítí se mezi spolužáky dobře. Na
půdě školy panuje atmosféra bezpečí, vzájemného respektu a tolerance, i když je stále co
zlepšovat. Vše se odvíjí od celkové naplněnosti školy. Žáci mají důvěru ke svým třídním
učitelům a v případě potřeby se neostýchají svěřit se se svými problémy. Proto jsou vztahové
problémy řešeny hned v počátku.
V průběhu roku byly zaznamenány některé kázeňské problémy, porušování školního řádu,
nedostatečná příprava na vyučování či záškoláctví. Všechny byly řešeny s rodiči či za
přítomnosti kurátorky OSPOD. Proto byla udělena různá kázeňská opatření a nejzávažnější
přestupky byly postiženy důtkou ředitelky školy a sníženou známkou z chování.
Naším cílem pro příští rok tedy bude zlepšit klima školy i jednotlivých tříd. Nadále však
budeme vyzývat rodiče k účasti na aktivitách pořádaných školou, využívat jejich pomoc při
odhalování případů záškoláctví a snažit se za jejich pomoci u žáků projevit zájem o výuku a jiné
školní aktivity, aby jejich děti samy pocítily význam vzdělání.
5.2
Zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V rámci podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá celoročně vyhledávání
a orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost a v případě potřeby další následné
zajišťování a zprostředkování diagnostiky ve spolupráci se Školským poradenským zařízením.
Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jsou ve škole v neustálém kontaktu s vyučujícími,
asistenty pedagoga i pracovnicemi ve školní družině. Podle potřeby probíhá pravidelná
komunikace s rodiči, kde je se zákonnými zástupci konzultován způsob práce s žáky, zvládání
úkolů i zapojení žáka do výuky. Vyučující podle možností zapojují žáky s SVP do všech
činností, využívají všech dostupných metod a forem práce, ale vedou žáky i k pracovním
dovednostem a zodpovědnosti. Zejména na 1. stupni mají tito žáci ve třídách velkou podporu
asistentů pedagoga, kteří svou přítomností brání dítě před prožíváním nadměrného stresu
a dopomáhají mu k optimálnímu využívání potenciálu. Hodnocení žáků s SVP probíhá
v souladu s Doporučením SPZ a ohledem na možnosti žáka. Průběžné se provádí
vyhodnocování a kontrola fungování podpůrných opatření. Podle potřeby je pak možné
využívat dalších služeb PPP při vyšetřování žáků.
5.3
Zajištění podpory nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
V naší škole podporujeme nadání žáků zaměřením jednotlivých tříd na sport, jazyky nebo
přírodovědné předměty. V těchto třídách mají žáci možnost rozvíjet svůj zájem i nadání
rozšířenou skladbou předmětů. Pravidelně se všichni žáci mají možnost účastnit olympiád
a soutěží. Využíváme nabídek se širokým spektrem okruhů. Žáci naší školy se tak každoročně
zapojují do sportovních soutěží, olympiád v zeměpise, dějepise, matematice, českém jazyce
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i cizích jazyků, logických soutěží apod. Při péči o rozvoj žáků spolupracujeme i s plzeňskými
středními školami.
V rámci volnočasových aktivit naši pedagogové vedou v odpoledních hodinách kroužky pro
zájemce o např. sport, ICT techniku, jazyky. Žáci se zájmem o další poznatky v určitém oboru
mají možnost si vyučujícím sjednat individuální výuku v rámci NPD. Při péči o nadané
a mimořádně nadané žáky spolupracujeme s PPP, podle potřeby konzultujeme a nastavujeme
podpůrná opatření.
5.4
Zajištění podpory dětí a žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy
Na základě počtu žáků cizinců (do 24 měsíců po vstupu do vzdělávacího systému) byla 4. ZŠ
v školním roce 2021/2022 zařazena mezi školy zajišťující bezplatnou jazykovou přípravu žáků
– cizinců. Od 1. 9. 2021 byly otevřeny dvě skupiny pro zajištění jazykové přípravy. Po naplnění
jejich kapacity byly postupně (během března a dubna 2022) otevřeny další 2 skupiny. Celkem
bylo do bezplatné jazykové přípravy zařazeno 39 žáků cizinců.
6 Nadstandardní aktivity
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou
Doplňková činnost školy
Stolní tenis /Sportovní hry 6. – 9. tř.
Basketbal 1. – 4. tř.
E – Twinning (Erasmus) 7. - 9. roč.
Judo – začátečníci
Judo – pokročilí
Ozoboti 3. - 5. roč.
Kroužky
Barvínek 1 (pro 1. tř.)
Dovedné ruce (od 3. tř.)
PC hrátky (od 3. tř.)
Dramatický (od 2. tř.)
Deskové a další hry (od 1. tř)
Míčovky (od 1. tř.)

Příprava na přijímací zkoušky – ČJaL – 9.A
Příprava na přijímací zkoušky – ČJaL – 9.B
Příprava na přijímací zkoušky – ČJaL – 9.C
Příprava na přijímací zkoušky – M – 9.A
Příprava na přijímací zkoušky – M – 9.B
Příprava na přijímací zkoušky – M – 9.C
Country tance (od 2. tř.)
Sportovní hry – florbal (od 1. tř.)
Koumáci (od 1. tř.)
Malý zahradníček (od 2. tř.
Malířák (od 1. tř.)
Barvínek 2 (pro 2. tř.)

6.2
Mimoškolní aktivity
Olympijský víceboj – celoškolní sportovní soutěž
Lyžařské jednodenní zájezdy – 1. stupeň
Besedy s Policií ČR - různá témata
Etiketa pro děti – 4. D
Den otevřených dveří pro veřejnost
Návštěvy knihovny, besedy s autory
Den s olympionikem – sprtovní akce
Návštěvy ZOO – naučné pořady
Návštěvy Techmánie
Zábavné dopoledne pro okolní mateřské školky
Besedy, exkurze a celodenní výlety s ekologickou tematikou
Projekt Velikonoce, Čertí škola

Pobytová akce – jazykový kurz
Pobytová akce – sportovní soustředění
Prezentační sportovní dopoledne – Street hokejbal, pozemní hokej,basketbal
Pobytová akce – školy v přírodě
Kurzy in line bruslení – podzimní, jarní
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Projekt Zdravé zuby
Školní výlety
Tematické sportovní dny – golf, beach volejbal,judo aj.
Mimoškolní aktivity ŠD, ŠK:
Vánoce v lese
Pohádková stopovačka
Den Země
Divadelní představení – Čertovské pohádky
Výtvarná soutěž na téma: Pohádky
Maškarní karneval
z celého světa
Vernisáž obrázků
Jarní šifrovačka
Pěvecká soutěž – O Krákorníka ŠD
Malování křídou na chodník
Divadelní představení – Pohádky a pověsti ze šumavských hvozdů
6.3 Partnerství se školami v tuzemsku – Spolupráce s VOŠ a SPŠE
6.4 Partnerství se školami v zahraničí – škola byla zapojena v rámci projektu ERASMUS se
školou v Turecku
6.5 Zapojení do projektů
Ovoce do škol
Mléko do škol
Granty a dotační programy vyhlašované MŠMT, Plzeňským krajem a městem Plzeň
v roce 2022
Název

Vyhlašovatel

Dotace Pro podporu
OŠMT MMP
volnočasových aktivit
dětí a mládeže v oblasti
výchovy a vzdělávání

Zažádáno
o částku
v Kč
50 000

Přidělená
částka
v Kč
21 000

Účel využití
•
•

Dotace Podpora aktivit OŠMT MMP
k technickému
vzdělávání

95 000

Dotace Podpora
primární prevence
sociálně patologických
jevů
Dotace Podpora
tělovýchovných aktivit
v roce 2021

OŠMT MMP

48 000

21 000

OŠMT MMP

50 000

22 000

Podpora preventivních
aktivit a výchovy
k toleranci v roce 2021
Celkem

Plzeňský kraj

39 000

•
•
•
•
•
•
•
•

40 000

10 000

283 000

113 000
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•
•

potřeby
pro
činnost
zájmových kroužků
volnočasové
pohybové
relaxační aktivity
Vybavení pro odborné
učebny
vstupy do Techmanie
3D tiskárna
el. stavebnice
Besedy, projekty
Adaptační kurz, Výtvarná
dílna
jednorázové sportovní
akce
Vybavení sportovních
kroužků
Preventivní programy
Eko exkurze a programy
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6.6 Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Ve školním roce 2021/2022 bylo postupováno podle plánů činnosti výchovného poradenství.
Hlavní pozornost byla zaměřena na metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení dokumentace, tvorbu
Individuálního vzdělávacího plánu nebo zavedení podpůrných opatření o výuky, dále na
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními zejména s PPP a SPC při vyšetřování žáků,
vedení dokumentace a evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a metodickou
pomoc při naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá celoročně
vyhledávání a orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost, následně zajišťování
a zprostředkování diagnostiky žákům s těmito potřebami a následná péče. Průběžné se provádí
vyhodnocování a kontrola fungování podpůrných opatření. Podle potřeby je pak možné
využívat služeb PPP při vyšetřování žáků.
6.6.2 Spolupráce s PPP, SPC
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními probíhá bez problémů. Pracovnice ŠPZ
podle potřeby prováděly vyšetření žáků, konzultace s výchovnou poradkyní, s rodiči
i pedagogy. Podle potřeby kontrolují individuální vzdělávací plány pro integrované žáky
a plány pedagogické podpory stanovené Doporučením školského poradenského zařízení.
Jednou ročně společně provádíme vyhodnocení stanovených podpůrných opatření.
Spolupracujeme i se SPC při vzdělávání žáků se specifickými poruchami nebo více vadami
a využíváme jejich metodickou pomoc.
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO ….
Spolupráce s rodiči je většinou na dobré úrovni. Rodiče mají možnost diskutovat své problémy
s třídními učiteli, výchovným poradcem a dalšími pedagogy podle potřeby. Pro rodiče jsou
stanoveny pravidelné konzultační hodiny, po domluvě jsou uskutečňována i jednání mimo tuto
dobu. Rodiče i žáci využívali k řešení individuálních dotazů i individuální konzultace
s výchovným poradcem a konzultace přes e-mail nebo telefonicky. Rodiče také spolupracují
při vytváření plánů pedagogické podpory, IVP za účasti VP, učitelů i žáků. Podílejí se i na
vyhodnocování účinnosti daných opatření a nastavení dalších možností práce s žákem ve škole
i doma. S rodiči bylo jednáno i na výchovných komisích za účasti vedení školy.
Dle potřeby škola spolupracovala s Policií ČR a ÚMO, hlavně s kurátory pro děti a mládež,
kteří se podle potřeby zúčastňovali i jednání na škole, zapojovali se do řešení problémových
situací a konzultovali s vedením školy jednotlivé případy.
6.7

Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže

mezinárodní
republiková
regionální
okresní

0
Futsal konf. finále hoši,
Futsalová liga dívky 9
Futsalová liga dívky 9,
Futsalová liga hoši 7, Čeps
cup (floorbal)
Štafetový běh, McDonalds
Cup (kat. A, B), Street
hockey Cup (kat. II., III.)

Počet
zúčastněných
žáků

1. místo

Umístění
2. místo

3. místo

0

0

0

0

12

0

0

1

30

2

0

0

60

0

1

0
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7

Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů
Šablony II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013490
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
Škola byla zapojena do projektu ERASMUS
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2021/2022
a) termín inspekční činnosti: 1. 6. 2021
b) Předmět inspekční činnosti byl „Získávání a analyzování informací o činnosti škola
a školských zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání“. Šetření
proběhlo distanční formou. Výsledky jsou dostupné v systému InspIS DATA.
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Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu
• usilovat o vybudování příznivého školního klimatu a příjemné atmosféry mezi všemi
lidmi ve škole, vztahů založených na vzájemném respektu a vstřícnosti
• vytvářet společně estetické, vkusné a podnětné prostředí školy i jednotlivých tříd
• vést žáky k získání pozitivního vztahu k učení a celoživotnímu vzdělávání, vzdělávat
s porozuměním, v souvislostech, s odstraněním zbytečného biflování
• usilovat o propojení výuky s praktickým životem, „učit pro život“
• uplatňovat individuální přístup ke každému žákovi, respektovat jeho osobnost
• poskytovat podporu žákům s různými druhy nadaní, vytvářet prostor pro jejich
všestranný rozvoj
• poskytovat podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, provádět
smysluplnou integraci žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
• rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti v mateřském i cizím jazyce, podporovat
zájem o výuku cizích jazyků
• podporovat zájem o sport a tělesnou výchovu, vést žáky k zdravému životnímu stylu
• rozvíjet dovednosti žáků v oblasti ICT technologií, usilovat o zavádění a využívání
výpočetní techniky do všech předmětů, věnovat pozornost etickému, zákonnému
a vhodnému využití ICT technologií, prevenci kyberšikany a dalších patologických jevů
spojených s jejich využíváním
• usilovat o rozvoj tvořivého, logického a technického myšlení, podporovat praktické
činnosti v oblasti přírodních věd, spolupracovat s technickými školami
• vytvářet širokou a pro žáky přitažlivou nabídku zájmových aktivit tak, aby je vedla
k smysluplnému využívání volného času, ukázat jim různé možnosti trávení volného
času
• nabídnout žákům kvalitní preventivní program, poučit žáky o nebezpečích, která
před ně život klade a bude klást, aby věděli, kde hledat pomocnou ruku i návod, jak jim
čelit, a aby měli dostatek námětů kvalitnímu vyplnění svého volného času.
• rozvíjet schopnost spolupracovat a kooperovat
• vychovávat žáky jako občany demokratické společnosti, učit je respektovat dohodnutá
pravidla, zejména pravidla školního řádu
Cíle ŠVP jsou plněny.
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2021
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
67,7942/61,1884
23,9317/21,5998
43 510,27 046,-

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

740
6618
54936
5132
112
66798
66782
16

Mgr. Jitka Mejcharová
ředitelka 4. ZŠ Plzeň, Kralovická 12,
příspěvková organizace

Datum: 17. 10. 2022

Schváleno Školskou radou 4. ZŠ Plzeň dne: 31. 10. 2022
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