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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 2016/2017
Základní údaje o škole

1

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

1.3

Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení)
Adresa
Počet tříd
Hlavní budova, ředitelství
Kralovická 12, Plzeň 323 00
26
Místa poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb
----------------------------------

Počet žáků
651

Údaj k 30. 6. 2017

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských
zařízení
Popis oboru
Kód oboru
Kapacita oboru
Základní škola
7901C01 Základní škola
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
2016/2017
651
230
67

1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1000
554
51
* uvádějte bez cizích strávníků

3

V ročníku
1. - 9. roč.

Počet tříd, oddělení, skupin
2016/2017
26
8
1
Celkový počet
zaměstnanců
8

Přepočtený počet
zaměstnanců
8
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1.7
Zajištění dalšího stravování
Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *
Projekt Mléko do škol
Projekt Ovoce a zelenina do škol

ne
ano
ano

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

1.8

1.9

Typ školy
úplná

nejsou spojeny ročníky

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 I.
stupni)

Počet
tříd
0
0
2+5

Počet zařazených žáků
0
0
28 + 123

Poznámka
Dle výkazu M 3
Jaký předmět: AJ/TV

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, jazyková 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 a školní družiny byly zrekonstruovány další 3 třídy.
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).
4
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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.
V letních měsících 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce kabeláže počítačové sítě.
Během roku 2017 byla provedena rekonstrukce ústředního vytápění. Z projektu OP VVV
bylo nakoupeno knižní vybavení žákovské knihovny.
1.12 Školská rada
Školská rada má 9 členů.
Z důvodu uplynutí funkčního období členů Školské rady se uskutečnily v květnu 2017
volby pro období červen 2017 až červen 2020.

2

Personální zabezpečení činnosti školy

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
49/45,45
Z toho odborně kvalifikovaných
48/44,45
2.1

%
100
98

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: 2

2.4

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 18

2.6
Věk

Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
3
1
2
0
6
0

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

5

Ženy
7
6
16
3
32
3
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2.7
Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu
Hry ve výuce němčiny
Specializační kurz - preventista soc. pat. jevů
Je výuka matematiky džungle před tabulí?
Prvouka není těžká věda
Aktivizace žáků v hodinách dějepisu
Vytváříme aktivity do výuky fyziky
Hravá AJ
Zlepšení individualizace výuky
Tvůrčí psaní
Textil z pohledu problematických chemických látek
Cesta k motivaci
Jak zvládat kritiku
Setkání kariérních poradců
Setkání metodiků prevence a ředitelů škol
Setkání IT metodiků
Audiovizuální metody ve výuce
Krajská konference metodiků EVVO
Islámský stát
Budování vztahů v kolektivu
Tvorba projektů
Nezvyklé metody v hodinách ČJ
Aplikace podpůrných opatření
Pokusy ve fyzice
Hry ve výuce NJ
Čtenářská gramotnost
Fotografie ve výuce informatiky
Krajské setkání koordinátorů EVVO
Kulatý stůl – Centrum robotiky, partner v polytechnickém vzdělávání
Bezpečné zacházení s chemickými látkami
Teroristický útok proti škole
Konzultace k podpůrným opatřením
Vykazování údajů o podpůrných opatřeních
Vzdělávání pedagogů v zoologických zahradách
Základy programování SCRATCH
Zkušenosti se zajištěním podpory pro žáky
Obaly a odpady
Rodiče a kariérové poradenství na ZŠ
Didaktické hry v AJ
Setkání ŘŠ a metodiků prevence
Trendy v technické výchově
Bolevecké rybníky
Interdisciplinární konference - ICT
Čtenářská gramotnost
Řešení krizových situací ve třídě

6

Počet zúč.
pracovníků
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
49
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
6
49
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2.8

3

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 3
 pro žáky se soc. znevýhodněním (fyzický/přepočtený): 2/1
 pro žáky se zdravotním postižením (fyzický/přepočtený): 1/1
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
98

9

81

3

3.2
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Přijatí na
absolventů Gymnázia Gymnázia Gymnázia
SOŠ
celkem
4 letá
6 letá
8 letá

SOU

Jiné

6

1

(absolvent ZŠ =
9 let PŠD)

48

7

2

11

34

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

---------------25
13

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

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

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2016/2017
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)

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

647/4
463
182
2
0
0
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)
- § 38 - 4 žáci, § 41 - 0, § 42 - 0
4.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1. pololetí
7

2. pololetí

Výroční zpráva 4. základní školy Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace 2016/2017

- z toho 2. stupeň
0
- z toho 3. stupeň
0
4.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem

0
0
66 918
129

4.4
Přestupy žáků mezi ZŠ: 29
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 29
Důvody: stěhování
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 24
Důvody: přistěhování, přestup ze ZŠ speciální, nástup žáka cizince
5

Prevence rizikových jevů
Zpráva o činnosti a hodnocení Preventivního programu školy za školní rok 2016/2017
Preventivní program školy se soustředil na posilování pozitivního sociálního chování,
výchovu ke zdravému životnímu stylu a na předcházení a omezování výskytu jednotlivých
forem rizikového chování žáků, případně minimalizování jejich dopadu a účinné zamezení
jejich rozšíření. Všichni pracovníci školy společně usilovali o to, aby veškeré konkrétní
aktivity byly efektivní a cílené. Po celý rok se vyučující snažili spolupracovat s rodiči
problémových dětí tak, aby nejen ve škole, ale i v rodině, byla dětem připomínána
pravidla slušného chování a jednání.
Preventivní program byl vyhodnocován pravidelně, za zapojení celého pedagogického
sboru. Prevence rizikových projevů žáků byla uplatňována komplexně ve všech
předmětech.
Nejprve se všichni pedagogičtí pracovníci opět seznámili s důležitými dokumenty MŠMT
a jejich úpravami a Školním krizovým plánem.
Již od počátku nového školního roku na naší škole nabízíme každoročně široké spektrum
zájmových útvarů vedených vyučujícími školy i mimo školu a vychovatelkami školní
družiny. V prvním a druhém týdnu září byla stanovena nabídka kroužků, které v polovině
září začaly pracovat.
Rovněž v tomto období jsou vždy zveřejněny pravidelné konzultační hodiny všech
vyučujících, výchovného poradce a metodika prevence, kde mají možnost rodiče
předkládat aktuální otázky, probírat možnosti řešení problémů a nacházet metodické
návody. Jsou jim předávány kontakty na poskytovatele služeb s ohledem na problematiku
zvládání sociálně nežádoucího chování. Konzultační hodiny navštěvují také žáci, kteří
potřebují doplnit nepochopené učivo či vysvětlit učivo po delší absenci.
Počátkem září jsme začali spolupracovat s konkrétními organizacemi pro prevenci na
škole.
Třetí týden v září se ve Střelských Hošticích uskutečnila další pobytová umělecká dílna,
které se zúčastnili žáci 5. – 7. ročníku. Děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky
a malování v plenéru. To vše pod vedením zkušené paní učitelky Jany Bláhové. Jeden
z výrobků udělal velkou radost chlapci ze skupiny handicapovaných dětí, které zde trávily
školu v přírodě.
Jako každý rok se na počátku školního roku vydaly děti šestých tříd na adaptační pobyt,
kde se poznaly se svými novými spolužáky i třídními učiteli.
Žáci 3. a 4. tříd se poprvé zúčastnili motivačních představení „Vítej na palubě“ a hudebněsociálního programu „Objev svůj rytmus“. Akce občanského sdružení Harmonia
Universalis byla také kladně hodnocena jak dětmi, tak přítomnými pedagogy.
8

Výroční zpráva 4. základní školy Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace 2016/2017

V PPP proběhla úvodní schůzka školních metodiků, kde byly předány nové nabídky
neziskových organizací a také vysloveny podmínky finančních grantů, které se týkají
spolupráce s akreditovanými organizacemi.
Žáci 1. stupně besedovali s policistkami MPP na téma bezpečnosti ve městě, vztahu
k cizím lidem i zvířatům, na téma nebezpečí manipulace s výbušninami.
Pro děti z 1. tříd připravili žáci 6. tříd tradiční Drakiádu, které se mohli zúčastnit i rodiče
prvňáčků. V říjnu se konaly také Dny otevřených dveří pro rodiče a přátele školy.
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 shlédli i vystoupení žáků naší školy a o závěrečný
program se postaral školní pěvecký sbor.
Rovněž v prosinci proběhly projektové dny – „Čertí škola“ pro nejmladší děti, kde děti
plnily spoustu „čertích“ úkolů.
Na vánoční výtvarné dílně spolupracovali ti nejmladší s nejstaršími spolužáky.
V lednu pokračovaly besedy s MPP tentokrát v rámci druhého stupně na téma domácího
násilí, drog, kyberšikany a základního právního vědomí.
V únoru proběhl na naší škole celoškolní projektový den „Čtení nemusí být nuda“, jehož
hlavním cílem bylo podpořit zájem žáků o četbu knih. Žáci 2. až 9. tříd se pod vedením
svých učitelů seznamovali s různými zajímavými příběhy, s jejich knižním nebo
filmovým zpracováním. Vytvářeli komiksy, loutky, poutavé plakáty nebo nacvičovali
podle knižní předlohy krátká vystoupení. Především se ale ve třídách četlo a diskutovalo,
prohlížely se donesené knihy, někdy staré i celé století. Někteří žáci navštívili muzeum
knihtisku. Dokonce se zapojili i do charitativního projektu Čtení pomáhá.
V březnu nejmenší zkusili pod vedením starších spolužáků základní obsluhu počítačů.
Na konci měsíce se vybraná skupina žáků a žákyň ze 7. a 8. ročníků zúčastnila lezecké
akce. Žáci si vyzkoušeli lezení na nízké stěně bez jištění (boulderování) a zároveň byli
seznámeni s poskytováním první pomoci. Akce byla velice zdařilá a všichni žáci si
odnesli příjemný zážitek a zároveň nové poznatky z oblasti první pomoci.
Někteří vybraní žáci vyrazili na krátký poznávací zájezd do Anglie. Všichni si chválili
bydlení v rodinách a navštívili místa, o kterých získávají informace při hodinách
angličtiny i zeměpisu.
V dubnu kromě různých olympiád, kterých se účastnili žáci z druhého stupně, ti nejstarší
připravili pro prvňáky projekt „Deváťáci čtou prvňáčkům“ a seznámili je s oblíbenými
dětskými knihami.
Po celý rok se vyučující snažili spolupracovat s rodiči problémových dětí tak, aby nejen
ve škole, ale i v rodině, byla dětem připomínána pravidla slušného chování a jednání.
I přesto některé výchovné problémy jako např. narušování výuky a neplnění si základních
povinností musely být řešeny před výchovnou komisí.
Třetí třídy strávily společný týden na škole v přírodě ve Štědroníně a ve Střelských
Hošticích se sešli žáci sportovních tříd 1. stupně na sportovním soustředění. Náplní bylo
nejen zvyšování fyzické kondice malých sportovců, ale i upevňování vztahů mezi
mladšími a staršími dětmi. Ty prožily báječný týden.
V květnu a červnu žáci se svými učiteli prožili příjemné dny na třídních výletech.
První červen byl významným dnem, nejen proto, že byl Den dětí. Konal se celoškolní
projektový den pod názvem „Putování za starou fotografií“. Jednotlivé třídy si nejprve
připravily o místu, které navštíví, co nejvíce informací, a poté se vydaly nejlepší trasou za
svým tajným úkolem – zdokumentovat současný stav. Někteří fotili, jiní malovali. Nápadů
bylo dost a všichni si tento den užili.
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Sportovci z druhé třídy za doprovodu několika rodičů vyrazili na svůj již druhý školní
cyklovýlet kolem Plzně, tentokrát do Leteckého muzea ve Zruči /podle staré fotografie/.
Paní učitelka Katka Černá pro ně připravila i neobvyklé soutěže, aby si během dlouhé
lesní cesty i dostatečně odpočali. Rovněž děti z 2. A připravily pro své budoucí spolužáky
z MŠ malou olympiádu. Z obou akcí byly děti nadšeny a již teď se těší na další. A právě
z této třídy také pochází nápad o krabičce LASKAVOST, kde děti vkládají své tajné
dopisy, čím je který spolužák potěšil, jakou radost jim udělal.
V rámci preventivního programu školy se žáci 4. a 5. tříd účastnili výukového pořadu
s názvem „Znakovka do škol“. Mgr. Tereza Voříšková, tlumočnice do znakové řeči,
seznámila žáky hravou formou se základními principy znakového jazyka, ale i s pravidly
komunikace se sluchově postiženými. Žáci se rovněž dověděli, jaké mohou být druhy
sluchových postižení a formy komunikace s neslyšícími. Na závěr obdržel každý žák
propagační materiály vzniklé v rámci projektu - slovník znakové řeči, pastelky a odznáček
minikurzu.
Nejvíce sportovně nadaní žáci po celý rok reprezentovali školu v mnoha turnajích
a soutěžích ve florbalu, stolním tenise, plavání, šplhu, vybíjené, přespolním běhu
a aquatlonu a celé třídy se zúčastnily turnaje „Hokejbal proti drogám“.
Ti nejlepší se zapojovali dále do různých olympiád i jiných znalostních i uměleckých
soutěží. Spolu s učiteli navštěvovali divadelní a filmová představení, koncerty a výukové
programy.
Předposlední den tohoto školního roku proběhl sportovní den. Jednotlivé třídy měly se
svými třídními vyrazit do přírody, aby si vyzkoušely svou úspěšnost v různých
sportovních disciplínách. Vzhledem k nepříznivému počasí, tedy celodennímu dešti, se
děti podělily o všechny tři tělocvičny a přilehlé chodby a různými soutěžemi za vydatného
povzbuzování tedy ukončily letošní školní rok.
V tomto školním roce se „Preventivní program školy “ dařilo realizovat, průběžně byl
doplňován, upřesňován a obohacován o zkušenosti získané ze setkání metodiků
i z různých seminářů či z praxe. Připravených činností se účastnily vždy vybrané třídy,
skupiny žáků s určitým zaměřením, celoškolní projekty byly realizovány všemi třídami
celé školy. Mnoho akcí na naší škole probíhá již tradičně každý rok, snažíme se ale
zavádět i nové programy a metody práce.
V letošním roce, tedy od února 2017, metodik prevence zahájil dvouleté studium
Specializačního kurzu prevence rizikového chování, jehož cílem je podpora rozvoje
odborných kompetencí, znalostí a dovedností metodika v oblasti specifické školské
primární prevence rizikového chování. Vzdělávání pro tuto pozici tedy bude sloužit
k profesnímu růstu metodika prevence a následně i dalších učitelů /pod jeho vedením/ při
řešení rizikového chování na škole a k hlubší erudované práci s cílovou skupinou,
k lepšímu porozumění daných situací a rozvoji nových perspektiv profesního chování.
Sekundárním cílem vzdělávání je tedy zvýšení kvality a efektivity prevence na škole.
Díky vzdělávání metodika prevence i ostatní pedagogové školy získají lepší teoretický
vhled do oblasti rizikového chování a rozšíří svoje nedostatečné odborné znalosti
v souvislosti s tématy prevence, včetně povědomí o postupu a metodách při řešení dané
situace, které reflektují legislativní úskalí. Rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí
metodika prevence posílí bezpečné klima nejen mezi dětmi, ale i mezi pedagogy a všemi
zaměstnanci školy.
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6

Nadstandardní aktivity

6.1
Zájmová činnost organizovaná školou
Doplňková činnost školy
Florbal 3. - 5. tř.
Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. tř.
Míčové hry 3. - 5. tř.
Mažoretky a roztleskávačky
Anglický jazyk pro nejmenší 1. tř.
Anglický jazyk pro 2. tř.

6.2












Angličtina konverzace 5. tř.
Angličtina konverzace II. stupeň.
Judo 1. -3. Tř.
In line bruslení
Příprava na přijímací zkoušky ČJaL.
Příprava na přijímací zkoušky Ma
Hokejbal

Mimoškolní aktivity
v oblasti technické výchovy a spolupráce se středními školami technického směru Dny vědy a techniky, účast na Soutěžním dnu technických dovedností (žáci obsadili 2.
a 5. místo), pokračujeme ve spolupráci se SOU elektro Plzeň projekt „Elektrikář
junior“
návštěva ÚP (9. ročníky), v rámci volby povolání 9. ročníky navštívily veletrh
technického vzdělávání Perspektiva, vybraní žáky se účastnili odborné výuky
v elektrodílnách SOU elektro, exkurze dílny Techmánia, Centrum robotiky DDD,
DEPO 2015, účast v republikové soutěži Národního technického muzea v Praze –
auto na gumičku ( P. Czapek 8. B – 1. místo), exkurze do výrobního podniku firma
Hofmeister, Plzeňský Prazdroj, vodárna Plzeň
kulturní akce - besedy L – klub Lochotín, hudební koncert, představení divadlo Alfa.
akce pro veřejnost - Den otevřených dveří (16. 3. 2017) a ve dnech od 13. 3. do 16. 3.
2017 dopolední akce pro děti z MŠ
vzdělávací akce s Bovysem - zdravá výživa
seznamovací pobyt žáků 6. ročníků na Belvedéru v Železné Rudě, výtvarná dílna ve
Střelských Hošticích, lyžařský výcvikový kurz v Železné Rudě
v rámci projektu „ Příběhy bezpráví“ beseda s pamětníkem E. Kintzlem, návštěva
Židovského muzea v Praze
výchovně vzdělávací pořady zaměřené na bezpečnost sociálních sítí, stravování žáků,
vztahy mezi vrstevníky, šikanu a kyberšikanu
ekologické přednášky a besedy např. „Tonda obal na cestách“, ve spolupráci s ČVUT
„Ekogramotnost“, účast na festivalu ekofilmů DEPO 2015, ekologická soutěž YPEF,
ekologické exkurze Kokotské rybníky, Kladská
ve spolupráci s PMDP besedy „Bezpečně ve veřejné dopravě“
besedy programy s MP Plzeň

6.3

Partnerství se školami v tuzemsku: 0

6.4

Partnerství se školami v zahraničí: 0
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6.5
Zapojení do projektů
Rozvojové programy, granty, nadační příspěvky 4. základní školy v Plzni v roce 2017
Název

Vyhlašovatel

Rozvojový program
Bezplatná
výuka
českého
jazyka
přizpůsobená
potřebám
žáků
–
cizinců z třetích zemí
na rok 2011
Rozvojový
program
MŠMT
Asistenti pedagoga pro
žáky se zdravotním
postižením a sociálním
znevýhodněním
Grant Pro podporu
vzdělávacích
programů
a
mimoškolních
aktivit
dětí a mládeže
Grant Podpora aktivit
k technickému
vzdělávání
Grant
Podpora
primární
prevence
sociálně patologických
jevů
Podpora
tělovýchovných aktivit

MŠMT
Plzeňský KÚ

Zažádáno
o částku
v Kč
138 620

Přidělená
částka
v Kč
48 500

Účel využití



MŠMT
Plzeňský KÚ

OŠMT MMP

40 000

nepovinný předmět ČJ
pro cizince
platové
zvýhodnění
učitelů
pracujících
s cizinci

120 760



asistenti pedagoga pro
žáky se sociálním
znevýhodněním

20 000



potřeby
pro
činnost
zájmových kroužků
Techmánia – vstup pro
žáky




OŠMT MMP

50 000

28 000

OŠMT MMP

18 000

6 000

OŠMT MMP

52 000

16 000






Podpora preventivních Plzeňský kraj
aktivit
a
výchovy
k toleranci v roce 2017

10 000

10 000

Celkem

308 620

249 260






Vybavení pro technický
kroužek - stavebnice
vstupy do Techmanie
Besedy
Výtvarná dílna
Adaptační pobyt
sportovní činnost školy,
kroužků
podpora turnajů
zajištění tělových. kurzů
studium
metodika
prevence

Ostatní projekty :
1. Technické vzdělávání žáků (ve spolupráci s SOU elektro Plzeň) „Elektrikář junior“,
návštěvy dílen a laboratoří Techmánia, Centrum robotiky Plzeň, DDD
2. Soutěž Národního technického muzea Praha „ Autíčko na gumičku“
3. Soutěž Plzeňského kraje - Řemeslo má zlaté dno
4. Celoškolní projekt – Putování za starou fotografií, Čtení pomáhá
5. Zahraniční výjezdy žáků - Anglie, Německo
6. 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 2016/2017 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 IVP a PLPP, na spolupráci se školskými poradenskými
zařízeními zejména s PPP 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.
To se děje vyhotovením plánu pedagogické podpory za účasti rodičů, žáka
a příslušných pedagogických pracovníků včetně VP a zapracováním podpůrných
opatření do vyučování. Následně se provádí průběžné vyhodnocování a kontrola
fungování podpůrných opatření. Podle potřeby je pak možné využívat služeb PPP při
vyšetřování žáků.
6.6.2 Spolupráce s PPP
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními zejména pedagogickopsychologickou 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 a plány pedagogické podpory stanovené Doporučením školského
poradenského zařízení.
V budově PPP se konalo několik seminářů k nové vyhlášce o vzdělávání žáků
s podpůrnými opatřeními. Spolupracujeme i se SPC při vzdělávání žáků se
specifickými poruchami nebo více vadami a využíváme jejich metodickou pomoc.
Na konci tohoto školního roku máme evidováno 22 integrovaných žáků s IVP podle
staré vyhlášky, 12 žáků s Doporučením školského poradenského zařízení a 13 žáků
s PLPP.
Pracovníci PPP provedli ve třídách školy 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. Rodiče i žáci využívali k řešení individuálních
dotazů i individuální konzultace s výchovným poradcem a konzultace přes mail.
Rodiče také spolupracují při vytváření plánů pedagogické podpory 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, ÚMO, hlavně s kurátory pro děti
a mládež, kteří se podle potřeby zúčastňovali i jednání na škole.
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Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže

6.7

mezinárodní
republiková Auto na gumičku
regionální
Školská futsalová
liga 9 H
Divize Západní
Čechy
okresní
Florbal III.kat H
Florbal IV. kat H
Florbal IV. kat D

Počet
zúčastněných žáků
0
96
8

12
12
12

1. místo
0
1
1

Umístění
2. místo
0
0
0

3. místo
0
0
0

0

0

3

7

Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů:
- Rozvojový program MŠMT, č. j. MSMT-33369/2016-1Financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky
a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017
- Národní rozvojový program mobilita pro všechny – rekonstrukce výtahu, WC
a bezbariérových přístupů do budov
b) OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001420, název projektu EU Plzeň Kralovická 22
c) mezinárodních programů (např. ERASMUS+): 0

8

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
0

9

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2016/2017
a) termín inspekční činnosti: 0
b) závěry inspekční činnosti: 0

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
 V rámci projektu „Technického vzdělávání“ exkurze ve firmě Hofmeister
 V rámci projektu technického vzdělávání žáků spolupráce s RHK PK (účast na
KrajTech, Ručičky kraje, Perspektiva technického vzdělávání)
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2016
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
47/45,588
18/17,436
28337
15672

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: 13. 10. 2017

450
5 700
25 419
1 430
459
36 102
36 072
30

Mgr. Jitka Mejcharová
ředitelka 4. ZŠ Plzeň, Kralovická 12, P. O.

Schváleno Školskou radou 4. ZŠ Plzeň dne: 25. 10. 2017
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