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Výroční zpráva 4. základní školy Plzeň
o činnosti základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2014/2015

1
1.1

Základní údaje o škole
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
24
Místa poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb
------------------------------------------

1.3

Počet žáků
596*
-----------

*údaje k 30. 6. 2015

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských
zařízení
Popis oboru
Kód oboru
Kapacita oboru
Základní škola
7901C04
800

1.4

Název ŠVP
Školní vzdělávací program 4. ZŠ Plzeň

Č. j.
platný od 1. 9. 2012

V ročníku
1. - 9. roč.
atd.

1.5 Součásti školy
Název součásti
MŠ
ZŠ
ŠD
ŠK

Počet žáků
2014/2015
0
596
209
52

Počet tříd, oddělení, skupin
2014/2015
0
24
7
1
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1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1000
487
42

Celkový počet
zaměstnanců
7

Přepočtený počet
zaměstnanců
7

* uvádějte bez cizích strávníků

1.7

Zajištění dalšího stravování
ano
ne
---------ne
---------ne
ano
----------

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

1.8

1.9

Typ školy
úplná - nejsou spojené ročníky
(spojené ročníky v jedné třídě: ne)
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

Počet
tříd
0
0
5

Počet zařazených žáků
0
0
117

Poznámka
Dle výkazu M 3
Jaký předmět: TV

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
3.
Tělesně postižení
0
S více vadami
2
1., 7.
S vývojovou poruchou učení
18
2., 3., 4., 5., 7., 8.
S vývojovou poruchou chování
12
1., 2., 3., 4., 6.
Celkem
33
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1.12 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
knihovnu, žákovskou studovnu, jazykovou laboratoř).
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.
Pro potřeby Školního klubu byla zrekonstruována další herna.
Odborné učebny jsou vybavovány kompletní audiovizuální technikou. Vyučující
mohou k vyučování využívat 10 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 nová 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 novou interaktivní tabulí. A dále vybavena počítačová učebna novými 29 PC
a interaktivní tabulí. Z prostředků SIT MP byly škole pořízeny další 2 interaktivní tabule
do odborných učeben přírodopisu a chemie. Z prostředků PO VK 1.3 DVPP byla pořízena
interaktivní tabule do učebny HV. Dále pak pro potřeby školení pedagogů a další práce
s grafickým programem bylo pořízeno 6 kusů notebooků.
1.13

Školská rada
Školská rada má 9 členů.
Z důvodu uplynutí funkčního období členů Školské rady se uskutečnily v dubnu 2014
volby pro období červen 2014 až červen 2017.

Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyz.
Celkový počet pedagogických pracovníků
42,39/44
Z toho odborně kvalifikovaných
41,39/43
2
2.1

%
100
98

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: 0

2.4

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

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 18
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2.6
Věk

Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
1
2
1
0
4
0

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

2.7
Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu
Setkání výchovných poradců
Vyučování dějin 19. a 20. století
Testování žáků
Setkání metodiků prevence
Výuka Prvouky na I. st.
Jak lépe učit ČJ
Čeština nemusí být nudná
Zákon o pedagogických pracovnících
Plzeň 2015
Práce s žáky cizinci
FKSP
Řešení šikany a kyberšikany
Image pedagoga
Taneční ochutnávka
Prevence
Emoční poruchy
Efektivní učení
Jóga
Spolupráce s OSPOD
InSpis
Seminář pro preventisty
Základy práce s IPadem
Netradiční způsoby vyučování v ČJ
Ukázková hodina T ball
Novela školského zákona
Tvorba interaktivních materiálů
Tvorba on-line dotazníků
Veletrh ekologických výukových programů
Rozvoj čtenářské dovednosti
Zákon o pedagogických pracovnících
Quizlet
Alternativní způsoby výuky
Geogebra
Národní systém inspekčního hodnocení

6

Ženy
9
5
13
2
29
1
Počet zúčastněných
pracovníků
1
1
2
1
1
1
1
3
1
7
1
44
1
1
2
1
1
1
1
3
1
11
1
7
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
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Setkání metodiků ICT
Active Inspire
Tiskové sestavy v ŠOL
Čeština nemusí být nudná
Exkurze do moderní literatury
Úprava videa a audia
Taneční ochutnávka
Aplikace poznatků zdravotní Tv ve škole
Formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti
Jóga pro děti
INSPIS
AJ pro ty, kteří se nechtějí učit
Tiskové sestavy v ŠOL
Hry na školy
Postupy řešení a možnosti spolupráce
Angličtina pro současnou generaci
Učíme se češtinu hrou
Finanční matematika hrou
Celkem
2.8

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
128

Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 1,98/3
 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0,43/1
 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 1,55/2
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
114

11

97

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
64
5
3
14
33

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

4

SOU

Jiné

7

2

---------------30
17
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3.3
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------2
2

* 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)
592
384

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

204

4

4

1

- Počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)
§ 38 – 4 žáci
4.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
3
0

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

2. pololetí
0
0

49 814
38

Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:
Důvody:
přestup na jinou ZŠ v Plzni
stěhování mimo Plzeň
přestup na ZŠ spec.
dodatečný odklad
víceletá gymnázia
dětský domov
úmrtí
ukončeno vzdělávání na ZŠ
přestup na ZŠ mimo ČR
individuální vzdělávání na jiné ZŠ
celkem

4.4

8

10
9
2
1
18
0
1
2
4
1
48

Výroční zpráva 4. základní školy Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace 2014/2015

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 území ČR
Celkem
5

4
9
9
22

Prevence sociálně patologických jevů
Zpráva o primární prevenci za školní rok 2014 – 2015
Minimální preventivní program na tento školní rok se soustředil na posilování pozitivního
sociálního chování, komunikaci, vztahy mezi žáky a utužování třídních kolektivů.
Průběžně pokračuje také výchova ke zdravému životnímu stylu a předcházení případně
omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.
V průběhu roku proběhla na naší škole řada vydařených akcí a prevence byla uplatňována
komplexně ve všech předmětech.
V září se 6. ročníky vydaly na adaptační pobyt, který byl zaměřený na komunikaci,
seznámení s novými třídními učiteli, poznávání druhých i sebe sama, prohlubování
kooperativních dovedností a nácvik nových sociálních forem chování.
Počátkem roku byla zveřejněna rozšířená nabídka kroužků a stanoveny konzultační
hodiny učitelů. Byla také obnovena spolupráce s organizacemi zabývajícími se primární
prevencí a dohodnuty termíny jednotlivých akcí. Během podzimních měsíců se všechny
třídy zúčastnily besed s Policií.
Žáci z pátých tříd se účastnili dotazníkového šetření o šikaně. Výsledkem bylo zjištění,
že žáci občas mají problémy s vrstevníky, hlavně slovní, avšak ví, na koho se obrátit
v případě potřeby a využívají k řešení problémů třídnické hodiny.
Dále jsme počátkem listopadu pro rodiče žáků uspořádali besedu s lektorkou projektu
eBezpečnost paní Renatou Švecovou. Zaměřila se na téma facebook a nebezpečí
anonymity. Beseda se ale setkala s velkým nezájmem ze strany rodičů.
Listopad byl ve znamení přípravy a realizace celoškolního projektového dne „Starší učí
mladší“. Žáci z 2. stupně si vyzkoušeli, jaké to je stát před tabulí a vymýšlet pro své
mladší spolužáky „hodiny“. Vše samozřejmě potřebovalo několik konzultací nejen
s vyučujícími. Často byli velcí výborně připraveni a jejich pohled byl přínosem
i pro samotné učitele a celý projekt byl oživením vztahů mezi žáky 1. a 2. stupně.
Při akci „Poprvé na počítači“ se prvňáčci mohli seznámit s prací na PC za spoluúčasti
svých starších spolužáků, znovu se pak setkali na tradiční „Vánoční dílně“ při výrobě
společných svátečních dárečků či u projektu „Deváťáci čtou prvňáčkům“.
Pro rodiče a přátele školy byly opět pořádány Dny otevřených dveří, které rodičům
umožňovaly nahlédnout přímo do výuky.
V prosinci jsme pozvali rodiče i budoucí školáčky na „Dny otevřených dveří pro
předškoláky“, při kterých si návštěvníci prohlédli školu, a děti si za milé pomoci učitelů
vyzkoušely mnoho aktivit. Všichni zhlédli i vystoupení žáků naší školy a o závěrečný
program se postaral školní pěvecký sbor.
Na projektový den Čertí škola se převlékli žáci i paní učitelky prvních ročníků za malé
čertíky, ale i andílky a řešili spoustu „čertích“ úkolů.
V prosinci se žáci naší školy shromáždili na Vánoční besídce, kde zhlédli program
připravený dětmi ze školy. Ani tam nechyběl školní pěvecký sbor.

9
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V únoru se žáci z prvních tříd sešli s policistkami, aby besedovali o chování při setkání
s cizím zvířetem, což bylo zaměřeno hlavně na psy. Následně v květnu se sešli na ukázky
odchytu zvířat, práce psovodů a viděli i zásah proti narušitelům.
Měsíce únor a březen byly v šestých třídách věnovány dlouhodobému programu Správná
třída, při nichž si šesťáci pod vedením metodičky PPP osvojili základní sociální návyky
a upevnili vztahy se svými vrstevníky.
V březnu výběr žáků druhého stupně odcestoval na 5 ti denní poznávací zájezd do Anglie.
Třetí třídy v dubnu strávily společný týden ve škole v přírodě.
V květnu se konal další celoškolní projektový den „Hvězdná Plzeň“, zaměřený na slavné
osobnosti a rodáky Plzně. Jednotlivé skupiny žáků utvořené z různých ročníků si dokázaly
přinést spoustu zajímavostí a vytvořit velmi zdařilé práce o lidech spjatých s naším
městem. Někteří žáci navštívili zákulisí a technické zázemí Divadla J. K. Tyla
za příjemného vyprávění divadelního mistra.
V květnu a červnu žáci se svými učiteli prožili příjemné dny na třídních výletech.
Sportovní třídy v červnu vyrazily na týdenní soustředění do Střelských Hoštic.
Zde se upevnil vztah mezi malými a dospívajícími sportovci, neboť se soustředění
účastnily 1. – 5. a 7. třída.
Červen byl ale především ve znamení Olympiády dětí a mládeže, kterou tentokrát pořádal
Plzeňský kraj. Někteří žáci se dokonce dostali do reprezentace kraje a soutěžili
za Plzeňský kraj ve svých sportech. Byli povzbuzováni spolužáky jak v hokejbalové hale,
tak i na ostatních olympijských stanovištích.
Další naši sportovně nadaní žáci reprezentovali školu v průběhu celého školního roku
v mnoha turnajích a soutěžích ve florbalu, stolním tenise, plavání, šplhu, vybíjené,
přespolním běhu, šachách a celé třídy se zúčastnily turnaje „Hokejbal proti drogám“.
Velkým úspěchem bylo republikové finále ve futsalu. Ti nejlepší se také zapojovali dále
do olympiád i jiných znalostních i uměleckých soutěží. Spolu s učiteli navštěvovali
divadelní představení, koncerty a výukové programy.
K prohloubení spolupráce a komunikace s rodiči bylo v červnu v divadle Alfa uspořádáno
slavnostní vyřazení žáků devátých ročníků s programem připraveným žáky naší školy.
Samotné deváté třídy se představily krátkým videoprogramem.
Program prevence se dařilo realizovat díky vstřícnému přístupu učitelů, průběžně byl
doplňován, upřesňován a obohacován o zkušenosti z praxe. Mnoho akcí na naší škole
probíhá již tradičně každý rok, snažíme se ale zavádět i nové programy a metody práce.
Také na prázdniny byly žákům nabídnuty aktivity, jako jsou dětské tábory pořádané
Plzeňským krajem ve spolupráci s PPP Plzeň se zaměřením na intenzivní výuku jazyků,
na outdoorové aktivity nebo i klasické příměstské tábory.
6

Nadstandardní aktivity

6.1
Zájmová činnost organizovaná školou
Florbal 1. - 3. tř.
Florbal 3. - 5. tř.
Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. tř.
Míčové hry 3. - 5. tř.
Moderní tanec 1. - 5. tř.
Mažoretky a roztleskávačky- I. stupeň
Anglický jazyk pro nejmenší 1. - 2. tř.
Angličtina konverzace 3. - 4. tř.

Barvínek 1
Barvínek 2
Aerobik přípravka
Aerobik
Dovedné ruce
Dramatický
Toulánek
SH florbal
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Angličtina konverzace 4 - 5. tř.
Počítače a internet pro začátečníky 1. - 2. tř.
Angličtina konverzace 8. - 9. tř.

Malá cestovní kancelář
Čtenářský

6.2
Mimoškolní aktivity
Akce Školní družiny a Školní klubu
V zdravé Plzni zdravý zub - přednáška
O Šplhouna ŠD – soutěž ve šplhu
Výlet do Divadla kouzel Pavla Kožíška
Skok do Evropského hlavního města kultury
Vernisáž obrázků na téma: Každý krok je nám
vhod
Pohádka pro neposlušné děti – interaktivní
pořad
Dudy mečí všudy – interaktivní pořad
Malování na chodník
Soutěž v aerobiku
Akce školy

Dopravní hrátky Mě P a ÚMO 1
Pěstuj prostor
Vánoce v lese
Maškarní karneval
O Krákorníka ŠD – pěvecká soutěž
Den Země
Družinový trojboj
Bratříček v pohádkovém lese – pohádka

Dny vědy a techniky

ZOO - Madagaskar

Kurz in line bruslení
Kurz in-line bruslení
Kurz in-line bruslení
Čas proměn
Pohádková zahrada
Přespolní běh - výběr žáků
Ekologická exkurze Kozodoj
Projekt Plzeň pro včely
Projekt Plzeň pro včely
Seminář - Než užiješ alkohol
Coca-Cola Cup
Přespolní běh - výběr žáků
Začlenění cizinců do základního vzdělávání skupinová diskuze
Beseda s policií ČR
Beseda s policií ČR
Přespolní běh - výběr žáků - I. st.
Ekologická exkurze Černošín

Futsal - finále Západních Čech
projekt - Zdravý úsměv
Beseda s policií ČR
ZOO - Česká řeka
ZOO - Paleontologie
pořad naučný - Život v zimním lese
ZOO - Primáti
Přednáška - Indie - barvy Orientu
exkurze ZOO - Rozdělení obratlovců
pořad naučný - Život v zimním lese
Sportovní lezení - Koloseum
Výjezd žáků Anglie
I J.A. Komenský chodil do školy
v cizině -multikulturní výchova (beseda
s cizinci)
exkurze Hvězdárna Plzeň
exkurze Hvězdárna Plzeň
Příběhy dětí ve válce - beseda
ZOO - Paleontologie

Technika a ICT - Cherchez la femme

Chemické pokusy na vlastní oči

Florbal - soutěž škol - I. st.
Coca-Cola Cup

Futsal - republikové finále
exkurze Hvězdárna Plzeň

Exkurze ZOO - Savci
Beseda s policií ČR
Exkurze ZOO - Savci

Velikonoční dílna v Motýlu
Ekosystémy ČR
Ručičky kraje
11
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Exkurze ZOO

projekt - Poprvé na PC

Stolní tenis (družstva) – krajské kolo
Přednáška o zubním kazu
Stolní tenis (družstva ) - krajské kolo
Šikana a právní vědomí
Florbal - obvodní kolo
Florbal - obvodní kolo

exkurze - Planetárium
Ekosystémy ČR
okresní kolo vybíjená - dívky
Turnaj OVOV - okresní kolo
Alfa - Pohádky ovčí babičky
obvodní kolo MC Donalds Cup - 4. a5.
tř.
obvodní kolo MC Donalds Cup - 2. a
3.tř.
ZOO - Šelmy
škola v přírodě
exkurze - ZOO Plzeň - Cesta do Afriky
Řemeslo má zlaté dno - školní kolo
Z Čech do Santiaga de Compostela
hokejbalový turnaj - 4. až 5. tř.

Florbal - obvodní kolo
Bezpečnost na internetu
Přednáška - bezpečně na internetu
Exkurze ÚP Plzeň - volba povolání
Exkurze - okolí školy
Exkurze ÚP Plzeň - volba povolání
Perspektiva technického vzdělávání – veletrh
oborů
Florbal - okresní kolo
Florbal - 4. a 5. tř.
Turnaj ve futsale
Kyberšikana, domácí násilí
Den otevřených dveří - SPŠ strojnická Centrum praktického vyučování
Zábavné dopoledne pro předškoláky - 60. MŠ
Turnaj ve futsale
Florbal - okresní kolo
Beseda se členy HC Škoda
Projektový den - Starší učí mladší
Florbal - okresní kolo

ZOO - Šelmy
jarní kurz in line bruslení
Beseda s válečnými veterány Měšťanská beseda
projekt Deváťáci čtou prvňáčkům
Pythagoriáda - okresní kolo
návštěva výstavy Trnkova zahrada
turnaj 1. tříd v kopané
Jak se skáče za totáče - beseda
Alfa - Jak ševci zvedli vojnu
Ekosystémy ČR
pořad - Pomáháme potřebným

Beseda - Legální drogy
Beseda - Ilegální drogy
Mikulášská nadílka v Motýlu
Zábavné dopoledne pro předškoláky - 7. MŠ
Projekt - Poznej povolání rodičů
Škoda Transporation - exkurze
projekt - Výtvarná dílna

Exkurze - HZS Košutka
exkurze - Muzeum loutek
soutěž - Malý záchranář
ukázka práce psovodů
projektový den - Hvězdná Plzeň

Exkurze - DOOSAN

Informační schůzka pro rodiče předškoláků
Alfa - Čarovná rybí kostička

exkurze - hasičská zbrojnice - HZS
Košutka
Technika a ICT - Cherchez la femme beseda
Olympijský víceboj
školní výlet

Exkurze - Muzeum loutek

Exkurze - Plzeňský pivovar

Ekosystémy ČR

Projekt -Správná třída
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Alfa - Jak ševci zvedli vojnu
Alfa - Otesánek
přednáška - První pomoc
turnaj škol v streethokejbalu
přednáška - Aktivní mozek
LODM - návštěva sportovišť
Slavnostní vyřazení žáků
Den s IZS Plzeň

Sociologické šetření - Krašovská
Alfa - Chacha
sportovní soustředění
školní výlet - Kozojed
atletický trojboj
Exkurze - DDD Plzeň
Bezpečně o prázdninách
Sportovní den školy

6.3

Partnerství se školami v tuzemsku
ne

6.4

Partnerství se školami v zahraničí
ne

6.5

Zapojení do projektů
6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015
 každý žák 1. stupně dostal jednu volnou vstupenku na výtvarný kolotoč
Le Manège Carré Sénart
 naše škola obdržela informační tabuli, kde jsou průběžně umisťovány aktuální
informace o kulturním dění v Evropském hlavním městě kultury
 4. ZŠ se zúčastnila slavnostního zahájení projektu Plzeň 2015, které proběhlo
v sobotu 17. 1. 2015 na náměstí Republiky – obdrželi jsme dřevěnou konstrukci
lodě, která poté vyzdobená žáky naší školy reprezentovala 4. ZŠ v průvodu
městem
 třídy 1. stupně navštívily výstavu Zahrada 2, která proběhla v Západočeském
muzeu, kterou realizovali potomci významného plzeňského rodáka Jiřího Trnky.
Expozice měla 2 části – první z nich byla interaktivní výstava rozmístěná do šesti
místností hlavní budovy ZČM, kde se návštěvníci setkali s instalacemi všech
výrazných postav a dějových linií knihy Zahrada. Druhou částí byl pak
doprovodný program Zdivočelá zahrada, která byla pojata jako tvořivá dílna. Zde
se žáci setkali s Trnkovými ilustracemi v životní velikosti i se samotnou knihou
Zahrada.
6.5.2 Ostatní projekty
Projekt: Technika a ICT – Chercez la femme – zpřístupnění techniky dívkám
Projekt: Poznej povolání svých rodičů
Projekt: Cizí jazyky pro život – rodilý mluvčí do škol
Celoškolní projektové dny:
„Starší učí mladší“ - žáci z 2. stupně v roli učitele
„Hvězdná Plzeň“ - den zaměřený na slavné osobnosti a rodáky
návštěva zákulisí Divadla J. K. Tyla
Ročníkové projekty:
„ Čertí škola“ – 1. a 2. třídy
„ Poprvé na počítači“ – 1. a 6. třídy
„ Vánoční dílna“1. a 9. třídy
„ Deváťáci čtou prvňáčkům“ – 1. a 9. třídy
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6.6

Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Ve školním roce 2014/2015 bylo postupováno podle plánů činnosti výchovného
poradenství. Hlavní pozornost byla zaměřena na poradenskou pomoc při volbě
povolání, poradenství zákonným zástupcům v oblasti volby povolání, metodickou
pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového poradenství, dále pak
na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními zejména s PPP při vyšetřování
žáků, metodickou a kontrolní činnost v oblasti integrace žáků a tvoření IVP,
poradenství pedagogickým pracovníkům v otázkách individuálních vzdělávacích
plánů, integrace a vedení písemných záznamů.
V rámci volby povolání naši žáci 9. ročníků absolvovali v listopadu domluvené
kontaktní návštěvy na Úřadu práce. Přímo ve třídách na naší škole byly také
provedeny besedy o volbě povolání s náboráři jednotlivých středních škol a učilišť.
V průběhu roku navštěvovali žáci Dny otevřených dveří na vybraných školách.
Informace o přijímacím řízení, dnech otevřených dveří na středních školách
a možnostech studia byly všem zájemcům průběžně předávány na nástěnce ve 2. patře
školy, pravidelně byly doplňovány materiály ze středních škol ve třídách na určeném
místě, žáci byli informováni také na internetových stránkách naší školy či individuálně
na stránkách středních škol, nebo přímo u výchovné poradkyně. S rodiči žáků
devátých ročníků byly v listopadu uskutečněny schůzky s výchovným poradcem,
kde byli rodiče podrobně informováni o organizaci přijímacího řízení, všech termínech
souvisejících s přijímacím řízením, postupem při vyplňování přihlášek a byly jim
zodpovězeny všechny dotazy.
Dne 6. listopadu v 18.00 hodin byli žáci devátých ročníků i s rodiči a další zájemci
pozváni do naší školy na setkání se zástupci středních škol, kteří podrobně
prezentovali své školy a studijní obory. Pro zájemce o studium na víceletých
gymnáziích proběhla v lednu schůzka s výchovným poradcem, kde byly podány
veškeré informace o možnostech studia, přijímacím řízení, termínech a vyplňování
přihlášek. Rodiče i žáci využívali k informacím i konzultační hodiny výchovného
poradce nebo individuální pohovory dle domluvy.
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 metodická
pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách individuálních vzdělávacích plánů
a dokumentace. Současně se realizují kontrolní vyšetření již integrovaných žáků,
probíhají konzultace s pracovnicemi školských poradenských zařízení. Průběžně
se aktualizují údaje a data v písemných dokumentech.
6.6.2 Spolupráce s PPP
Spolupráce
se
školskými
poradenskými
zařízeními
zejména
pedagogicko – psychologickou poradnou probíhá bez problémů. Pracovnice poradny
PaedDr. Suchá a Mgr. Sklenářová docházejí pravidelně každou první středu v měsíci
a podle potřeby i častěji na naši školu, provádějí vyšetření žáků, konzultace
s výchovnou poradkyní, s rodiči i pedagogy. Rovněž podle potřeby kontrolují
individuální vzdělávací plány pro integrované žáky. Na konci tohoto školního roku
máme evidováno 33 integrovaných žáků. Pracovníci PPP provedli ve třídách školy
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programy zejména na vztahy, zlepšení komunikace a spolupráce mezi dětmi,
ale i na jiná témata podle potřeb třídních učitelů a žáků.
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 byla
uskutečněna jednání i mimo tuto dobu. S rodiči bylo jednáno i na výchovných
komisích za účasti vedení školy.
K problematice volby povolání bylo zejména pro rodiče a žáky 9. ročníků
uskutečněno v jídelně školy setkání se zástupci středních škol a učilišť, ve třídách pak
byli rodiče na třídních schůzkách podrobně informováni o přijímacím řízení
výchovným poradcem. Na 1. stupni proběhly informační schůzky rodičů žáků
5. ročníků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích. Rodiče i žáci využívali
k řešení individuálních dotazů i individuální konzultace s výchovným poradcem
a konzultace přes mail.
Dle potřeby škola spolupracovala s Policií ČR, ÚMO, hlavně s kurátory pro děti
a mládež, kteří se podle potřeby zúčastňovali i jednání na škole.

6.7

Účast v soutěžích
Soutěž

Název soutěže

mezinárodní
republiková Olympijský
víceboj
regionální
Přespolní běh
O pohár hejtmana
Plz. Kraje
Stolní tenis
Řemeslo má zlaté
dno
okresní
Vybíjená dívky
Orientační běh
OVOV
Florbal

7

Počet
zúčastněných žáků

1. místo

500

1x

Umístění
2. místo

44
4

1x

7
1

1x
1x

12
8
8
20

Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů – viz tabulka níže
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) - ne
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3. místo

1x
1x

2x
1x
3x
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8

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

Název

Vyhlašovatel

Rozvojový program
MŠMT
Bezplatná
výuka Plzeňský KÚ
českého
jazyka
přizpůsobená
potřebám
žáků
–
cizinců z třetích zemí
na rok 2011
Grant Pro podporu OŠMT MMP
vzdělávacích
programů
a
mimoškolních
aktivit
dětí a mládeže

Zažádáno
o částku
v Kč
93 020

Přidělená
částka
v Kč
49 775

Účel využití



45 000

10 000





Grant Podpora aktivit OŠMT MMP
k technickému
vzdělávání

86 505

Grant
Podpora OŠMT MMP
primární
prevence
sociálně patologických
jevů
Podpora
OŠMT MMP
tělovýchovných aktivit

42 600

18 000

68 800

15 000

62 900











Celkem

9

335 925

nepovinný předmět ČJ
pro cizince
platové
zvýhodnění
učitelů
pracujících
s cizinci
potřeby
pro
činnost
zájmových kroužků
Techmánia – vstup pro
žáky
25. výročí školy
vybavení
laboratoří
chemie, včetně přístrojů
pomůcky pro experimenty
ve fyzice
exkurze
Projekt „Snižování napětí“
Besedy
Výtvarná dílna
sportovní činnost školy,
kroužků
podpora turnajů
zajištění tělových. kurzů

145 675

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 neproběhlo ve škole žádné inspekční šetření.

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání
11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
 V rámci projektu „Poznej povolání svých rodičů“ exkurze ve firmě Doosan
a Škoda Transportation
 V rámci projektu „Technika a ICT“ exkurze do firmy Christ Car Wash s.r.o.
 Beseda s profesní odbornicí Mgr. Janou Poncarovou z energetické poradny
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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
43,5/42,697
16/15,028
25 929,15 119,-

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

0
6 070
21 628
4 880
49
32 627
32 178
449

Podpis ředitele školy

Datum: 12. 10. 2015

Razítko organizace

Schváleno Školskou radou 4. ZŠ Plzeň dne:
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