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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 2017/2018
Základní údaje o škole

1
1.1

1.2

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/
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
27
Místa poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb
----------------------------------

Počet žáků
663

Údaj k 30. 6. 2018

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
Název ŠVP
Č. j.
V ročníku
Školní vzdělávací program 4. ZŠ Plzeň
Platný od 1. 9. 2012
1. - 9. roč.

1.4

1.5 Součásti školy
Název součásti
ZŠ
ŠD
ŠK

Počet žáků
2017/2018
663
235
64

1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1000
555
51
* uvádějte bez cizích strávníků

3

Počet tříd, oddělení, skupin
2017/2018
27
8
1
Celkový počet
zaměstnanců
9

Přepočtený počet
zaměstnanců
9
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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
5+3

Počet zařazených žáků
0
0
120+ 53

Poznámka
Dle výkazu M 3
Jaký předmět: TV/AJ

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 (od prázdnin 2018 Robotická učebna), 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 byla zrekonstruována další třída.
Odborné učebny jsou vybavovány kompletní audiovizuální technikou. Vyučující mohou
k vyučování využívat 10 (od prázdnin 2018 16) 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 OP VK 1.3 DVPP byla
4
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pořízena interaktivní tabule do učebny HV. Dále pak pro potřeby školení pedagogů
a další práce s grafickým programem bylo pořízeno 6 kusů notebooků.
Z projektu OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001420 bylo nakoupeno knižní
vybavení žákovské knihovny. Z tohoto projektu byly dále pořízeny Logické hry pro
rozšiřující výuku žáků.
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,
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.
V letních měsících 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce kabeláže počítačové
sítě.
Během roku 2017 byla provedena rekonstrukce ústředního vytápění.
Z rozvojového programu „Národní rozvojový program mobilita pro všechny“ byla na
začátku roku 2018 provedena celková rekonstrukce výtahu, WC pro invalidy
a bezbariérových přístupů do budov.
Během léta 2018 byla zrekonstruována 1. část školní kuchyně.
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
51/48,31
Z toho odborně kvalifikovaných
50/48,11
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: 4

2.4

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3

5
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2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 22

2.6
Věk

Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
3
2
2
0
7
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
Matematická gramotnost - Robůtci, Matematika
BOZP a PO
Kurz AJ
Specializační studium - preventista soc. patol. jevů
Konference učitelů EVVO
Klima třídy
Inspirace k matematice
Setkání výchovných poradců
Učíme o svátcích v DACH zemích
Setkání metodiků soc. patol. jevů
Schůzka VP
Roadshow pro školy
Konference učitelů IT
Setkání učitelů informatiků
Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti
Kariérové poradenství pro ZŠ
Počítačem řízené stroje ve výuce na ZŠ
Finančně gramotná škola
Krajská konference učitelů EVVO
Geometrie na 1. stupni
Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti
Aktuální trendy v kariérovém poradenství
Inkluze
Hodina pohybu navíc
Setkání metodiků soc. pat. jevů
Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti
Setkání koordináturů EVVO
Učíme reálie NJ
Prosit
Zacházení s chemickými látkami na školách
Infokariára na ZŠ
Spolupráce škol a firem v PK

6

Ženy
5
9
15
3
32
3
Počet zúč.
pracovníků
9
50
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
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Jak na kariérové poradenství
Kyberšikana
Prosit - Aktir Inspire
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Adaptační pobyty žáků
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Setkání preventistů
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Celkem

2.8

3

1
5
1
5
1
5
2
5
5
131

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 3/2,00
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
86

12

72

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

13

1

(absolvent ZŠ =
9 let PŠD)

54

3

2

8

37

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

---------------29
10

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

---------------2
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/2018
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0

7
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4

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1
Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
661
469

-

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

191

1

2

1
(kombinované
hodnocení)
počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)
§ 38 - 5 žáků, § 41 - 0, § 42 - 0

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

Počet žáků
1. pololetí
0
0

4.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem
4.4

Hodnoceno
slovně

2. pololetí
6
0

68368
154

Přestupy žáků mezi ZŠ:

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 30
Důvody: přestup mezi školami v Plzni, stěhování, odchod na víceletá gymnázia
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 27
Důvody: přestup mezi školami v Plzni, stěhování, nástup žáka - cizince

5

Prevence rizikových jevů
Zpráva o činnosti a hodnocení Preventivního programu školy za školní rok 2017/2018
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 příloh, důraz byl kladen na novelizované přílohy týkající se
závažných témat, jako jsou kyberšikana, vandalismus a záškoláctví.
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 na Belveder.
Na školním webu byla uvedena 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. Dále byla v září domluvena spolupráce s již osvědčenými organizacemi, jako
jsou MPP Plzeň. Policisté opět připravili besedy pro všechny třídy, které se uskutečnily

8
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převážně v prvním pololetí. Na jaře, když už byli naši prvňáci „aklimatizovaní“, i oni se
zúčastnili besedy a představení psovodů MPP. Na podzim v sedmých třídách proběhly
besedy organizace Sananim „Než užiješ alkohol, užij mozek“. Mladá lektorka Kateřina
Husová připravila poutavé besedy a určitě i v dalším roce bude spolupráce pokračovat.
Další z osvědčených organizací je MP Education. Letos jsme využili grantu a besedy na
téma „Jsi on line“, „Nejsi na světě sám“, „Čas proměn“, „Pohled do zrcadla“ a „Bát či
nebát se“ tak proběhly v mnoha třídách. S Plzeňskou unií neslyšících byly zajímavé
besedy i s využitím znakové řeči a dětem tak přiblížily život lidí s tímto postižením.
V průběhu roku jsme také navázali spolupráci s PF v Olomouci, kde lektor Mgr. Láďa
Baloun ukázal možnosti zapojení vozíčkářů do běžných hodin tělocviku. V návaznosti na
to za spolupráce s UPOL proběhl Paralympijský den pro 5. a 6. třídy.
S postiženými přišly děti do kontaktu i počátkem března, kdy akce „Vzpoura úrazům“ ve
spolupráci s VZP zapojila zase vozíčkáře do běžného života a ti dětem připomněli, že za
všech okolností musí dbát na svoji bezpečnost.
Ve spolupráci knihovny s regionální plzeňskou pobočkou organizace Člověk v tísni na
pořádání festivalu „Jeden svět na školách“ žáci sedmých tříd zhlédli preventivní filmy
uváděné na tomto festivalu.
V dubnu třída 7. A připravila společný projekt pro 3. A „Škola mezi zelenými ostrovy“
a tak se osvědčila spolupráce starších spolužáků s mladšími. Společné akce různě starých
dětí bývají velmi oblíbené, jak projektové dny, tak výjezdy, jako např. Výtvarná dílna,
Sportovní soustředění, Jazykový pobyt, Lyžařský a snowboardový kurz, Výjezd do
zahraničí. Celoškolní projektové dny proběhly dva, ve spolupráci s PMDP Cestujeme
bezpečně a Olympijský den školy.
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 v českém jazyce. Zapojily se do mnoha sportovních akcí
a turnajů, velmi se jim líbil Den s basketbalem i Den s pozemním hokejem.
V tomto roce jsme chtěli přitáhnout rodiče do školy i mimo třídní aktivy. Zde stále vidíme
rezervy a z informací ze setkání metodiků i ze specializačního kurzu metodika prevence je
jasné, že se s tímto problémem potýkají všechny školy. Pro rodiče jsme pořádali různé
workshopy a přednášky, „Začínající čtenář“, „Kyberšikana“. Ač byly semináře pořádány
v pozdních odpoledních hodinách, akce se konala vždy při minimálním počtu rodičů.
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. Žáci mají důvěru ke svým třídním učitelům
a v případě potřeby se neostýchají svěřit se svými problémy.
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 /9 x/a sníženou známkou
z chování /6 x udělen stupeň 2/.
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.
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6

Nadstandardní aktivity

6.1
Zájmová činnost organizovaná školou
Doplňková činnost školy
Judo pokročilí
Judo začátečníci
Míčové hry
Příprava z matematiky
Florbal 1.-3. tř
Florbal 4.-6. tř
Technický kroužek

6.2













Aj konverzace II.st.
Příprava z českého jaz.
Příprava z českého jaz.
In line bruslení
Sportovní hry/stolní tenis
Aj konverzace 5. tř
Aj konverzace 4. tř
Hokejbal

Mimoškolní aktivity
v rámci projektu „Podpora odborného vzdělání v PK“ vybraní žáci školy navštěvují
technické kroužky na VOŠ a SPŠE Plzeň, na SOUE Plzeň,
návštěva ÚP (9. ročníky), v rámci volby povolání vybrané ročníky navštívily veletrh
technického vzdělávání Perspektiva, Student Cup, Dny vědy a techniky na ulici,
Ručičky kraje, exkurze Techmánia, Centrum robotiky DDD, DEPO 2015, exkurze do
výrobního podniku firma Konplan, Plzeňský Prazdroj, vodárna Plzeň, ČOV Plzeň,
ZEVO Chotíkov
v technické soutěži „Řemeslo má zlaté dno“ – 1 žák obsadil 2. místo, soutěž z oboru
informatiky - vítězství 2 žáků z šestého ročníku v Minihackathonu
kulturní akce - hudební koncert, představení divadlo Alfa, výstavy v ZČM, v rámci
oslav výročí vzniku republiky – beseda s válečnými veterány, Slavnosti svobody 2018
v oblasti spolupráce s handicapovanými spoluobčany - beseda s neslyšícími, Projekt
VZPoura úrazům zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých
akce pro veřejnost - Den otevřených dveří (21. 11. 2017) a ve dnech od 14. 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
výchovně vzdělávací pořady zaměřené na bezpečnost sociálních sítí, stravování žáků,
vztahy mezi vrstevníky, šikanu a kyberšikanu – „Pohled do zrcadla“, „Bát se či nebát“
ve spolupráci s HC škoda Plzeň se uskutečnily hodiny tělesné výchovy za aktivní
účasti hráčů klubu
vzdělávací programy s MP Plzeň
ekologické přednášky a besedy, exkurze

6.3

Partnerství se školami v tuzemsku:
V rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“
CZ.02.368/0.0/0.0/16_034/0008356 spolupráce s VOŠ a SPŠE Plzeň, SOUE Plzeň

6.4

Partnerství se školami v zahraničí: 0
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Zapojení do projektů

6.5

Rozvojové programy, granty, nadační příspěvky 4. základní školy v Plzni v
roce 2017/2018
Název

Vyhlašovatel

Rozvojový program
Bezplatná
výuka
českého
jazyka
přizpůsobená
potřebám
žáků
–
cizinců z třetích zemí
na rok 2018
Grant Pro podporu
volnočasových aktivit
dětí
a
mládeže
v oblasti výchovy a
vzdělávání
Grant Podpora aktivit
k technickému
vzdělávání
Grant
Podpora
primární
prevence
sociálně patologických
jevů
Podpora
tělovýchovných aktivit

MŠMT
Plzeňský KÚ

Zažádáno
o částku
v Kč
68 220

Přidělená
částka
v Kč
68 220,

Účel využití



OŠMT MMP

30 000

15 000





OŠMT MMP

58 000

29 000

OŠMT MMP

12 000

5 000

OŠMT MMP

25 000

10 000



20 000





Podpora preventivních Plzeňský kraj
aktivit
a
výchovy
k toleranci v roce 2018

25 000

Celkem

218 220








nepovinný předmět ČJ
pro cizince
platové
zvýhodnění
učitelů
pracujících
s cizinci
potřeby
pro
činnost
zájmových kroužků
Techmánia – vstup pro
žáky
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
adaptační kurz pro žáky
6. ročníku

147 220

6.6
Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Ve školním roce 2017/2018 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, dále 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.
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6.6.2 Spolupráce s PPP, SPC
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními zejména pedagogicko-psychologickou
poradnou probíhá bez problémů. Pracovnice poradny 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 5 integrovaných žáků s IVP podle staré
vyhlášky, 31 žáků s Doporučením školského poradenského zařízení a 10 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 nebo telefonicky. 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.
6.7

Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže

mezinárodní
republiková Školní futsalová liga –
republikové finále
regionální
Street Hockey Cup
Stolní tenis- krajské
finále
Street Hockey Cup
Stolní tenis- krajské
finále
okresní
Školní futsalová liga –
finále konference západ
Turnaj ve florbale
Turnaj ve florbale
Turnaj ve florbale

Počet
zúčastněných
žáků

1. místo

Umístění
2. místo

15

3. místo

x

10

x

3

x

10

x

4

x

15
12
12
12

12

x
x
x
x
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Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů:
- Národní rozvojový program mobilita pro všechny – rekonstrukce výtahu, WC
a bezbariérových přístupů do budov (Do konce roku 2017)
b) OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001420, název projektu EU Plzeň Kralovická 22
OP VVV CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 PROSIT
OP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897 Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích
na ZŠ v Plzni – etapa I.
OP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005092 Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích
na ZŠ v Plzni – etapa III.
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 2017/2018
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 - ne
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2017
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
50/47,612
19/18,627
30 059,15 929,-

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: 19. 10. 2018

545
6 098
28 160
6 098
70
40 426
40 379
47

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

Schváleno Školskou radou 4. ZŠ Plzeň dne: 24. 10. 2018
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