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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 2019/2020
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 Počet žáků
Hlavní budova, ředitelství
Kralovická 12, Plzeň 323 00
29
704

1.3

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

Č. j.
Platný od 1. 9. 2012

V ročníku
1 - 9. ročník
atd.

1.5 Součásti školy
Název součásti
ZŠ
ŠD
ŠK

Počet žáků
2019/2020
704
210
69

1.6 Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1000
577
52

Počet tříd, oddělení, skupin
2019/2020
29
7
1
Celkový počet
zaměstnanců
10

Přepočtený počet
zaměstnanců
9

* 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

1.9

Typ školy
úplná

nejsou spojené ročníky v jedné třídě

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
- na 2. stupni

Počet
tříd
0
0
18
10
8

Počet zařazených žáků
0
0
391
213
178

Poznámka
Dle výkazu M 3
AJ, TV
M, 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 (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.
Odborné učebny jsou vybavovány kompletní audiovizuální technikou. Vyučující mohou k
vyučování využívat 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.
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.
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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.
1.12 Školská rada
Školská rada vznikla 5. listopadu 1998, má 9 členů, nové složení od 24. 6. 2020.
Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
56/53,68
Z toho odborně kvalifikovaných
56/53,68

2
2.1

%
100
100

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: 7

2.4

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

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 23

2.6 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
4
2
2
0
8
0

do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
60 – více let
Celkem
Rodičovská dovolená
2.7

Ženy
8
9
8
7
32
2

Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Počet zúčastněných
pracovníků
2
2
1
2
2
1
1
1

Název kurzu
Konverzační kurz AJ
PROSIT
WS matematická gramotnost
PROSIT
PROSIT
Rizikové chování
Jak na kariérové poradenství
Setkání IT metodiků
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Setkání metodiků prevence soc. pat. jevů
Schůzka výchovných poradců
Kvalifikační studium pro ředitele
On line schůzka IT metodiků
Učitel – manažer problémových situací
Hodnocení a sebehodnocení v praxi
Celkem
2.8

3
3.1

1
2
1
1
1
1
18

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 6/4,000
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
106

14

77

3

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)

výučním listem)

2

46

9

58
Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia (celkem)
z toho přijatých na 6letá gymnázia
z toho přijatých na 8letá gymnázia

---------------19
8
7
1

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

Jiné

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2019/2020
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0

6
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
704
537
-

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

159

3

2

0

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
1
0

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

2. pololetí
0
0

47 452
116

Přestupy žáků mezi ZŠ

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 29
Důvody:
přestup na jinou ZŠ v Plzni – 8
stěhování mimo Plzeň – 6
ZŠ při dětském domově nebo SPC – 3
dodatečný odklad – přípravná třída – 1
přestup na ZŠ mimo ČR – 3
víceletá gymnázia - 8
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 20
Důvody:
Přestup z jiné ZŠ v Plzni – 10
Přestup ze ZŠ mimo Plzeň - 10
5

Prevence rizikových jevů
Preventivní program školy na tento školní rok se soustředil na posilování pozitivního
sociálního chování, komunikaci, vztahy mezi žáky, vztahy mezi žáky a učiteli 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.
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. Rovněž jsme navázali nové kontakty na základě
pozitivních zkušeností z jiných škol.
7
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V září byla zahájena jak výuka na dopravním hřišti, které se účastnily třídy 5. ročníku, tak
i sportovní příprava žáků dle tematických bloků.
Třetí týden školního roku se 6. ročníky vydaly na adaptační pobyt do Železné Rudy. Ten
byl zaměřený na komunikaci, seznámení s novými třídními učiteli, poznávání druhých
i sebe sama, prohlubování kooperativních dovedností a nácvik nových sociálních forem
chování.
Rovněž ŠD se zapojila do akcí utužujících vztahy a děti se zúčastnily projektu Spolu mezi
domy.
Počátkem října se ve dvou třídách objevilo rizikové chování některých žáků, hlavně
nevhodná korespondence na Instagramu a natáčení nevhodných videí. Děti byly znovu
poučeny i formou besedy Městské Policie / „Kyberšikana a zásady chování na sociálních
sítích“/. Zároveň třídní učitelé úzce komunikovali s rodiči dotčených dětí. Byli upozorněni
na nutnou důslednou kontrolu volného času a neustálou komunikaci s dětmi. O pořádané
besedy pro rodiče zájem není. Obecně žáci sice občas mají problémy s vrstevníky, hlavně
slovní, avšak ví, na koho se obrátit v případě potřeby, jak problémy řešit, a využívají
k řešení problémů třídnické hodiny. Uvedené rizikové chování žáků se vyskytlo vzhledem
k počtu žáků na naší škole ve velmi malé míře.
Na podzim také proběhly tradiční pobytové akce pro žáky napříč školou jako Výtvarná
dílna a Jazykový kurz ve Střelských Hošticích. Obě akce se opět osvědčily a žáci se těší na
příští rok.
Žáci se zájmem o logické úkoly měřili síly v Logické olympiádě, další se účastnili turnaje
McDonald's Cup či jiných sportovních a vědomostních soutěží.
Třída 5. A opět připravila v rámci spolupráce se 60.MŠ stopovačku pro děti.
Říjen byl i ve znamení přípravy a realizace celoškolního projektového dne „Olympijský
víceboj“. Ten proběhl ve dvou dnech a za vydatné pomoci žáků 9. tříd, kteří se stali
organizátory a mnohdy i trenéry pro své mladší spolužáky.
Dne 13. listopadu byl vyhlášen Nadací Karla Janečka „Dnem Laskavosti“, kterého se
zúčastnila 5. A. Žáci prožili několik dopoledních hodin s postiženými dětmi z centra
Nováček a v rámci možností s nimi plnili sportovní disciplíny, za jejichž splnění děti
obdržely „Diplom Laskavec“. Zdravé děti se svými svěřenci z Nováčku navázaly krásný
kamarádský vztah a dokázaly, že jim pomoc postiženým v jejich životě připadá zcela
běžná.
V prosinci na Projektový den Čertí škola se žáci i paní učitelky prvních ročníků převlékli
za malé čertíky, ale i andílky, a řešili spoustu „čertích“ úkolů.
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
dárečků.
Během podzimních měsíců a počátkem druhého pololetí proběhly besedy MP Education,
zaměřené na dospívání, besedy Městské Policie Šikana a kyberšikana, Legální a ilegální
drogy a také besedy SZÚ o Nebezpečí nových forem kouření, kde žáci získali velmi
užitečné informace a záleží jen na nich, jak s nimi naloží.
V únoru na Prášily vyrazila sportovní třída 5. A na lyžařský běžecký kurz.
Na měsíc březen byly plánovány akce Národní iniciativy pro život, kterých se měly účastnit
3., 5. a 9. třídy. Jednalo se o besedy na téma sexuální výchovy a plánování rodičovství.
Po návratu z jarních prázdnin ovšem nastala situace, kterou jsme zažili poprvé. Během
dvou dnů byly v důsledku epidemie koronaviru v ČR a ve světě uzavřeny školy a všichni
přešli na distanční výuku.
Tato situace vyzkoušela učitele a jejich schopnosti, ale hlavně děti a také jejich rodiče.
Podle souhrnných zpráv učitelů ke komunikaci s žáky využívali platformy škola online,
Outlook, dále emailových schránek email.seznam.cz a mail.google.com. Rovněž využívali
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aplikaci platformy Facebook či WhatsApp a pro komunikaci s rodiči/zákonnými zástupci,
též telefonních hovorů, resp. videohovorů.
Pro zadávání úkolů byla nejpříjemnější a nejvyužívanější ŠOL. Ta je dobře strukturována,
děti se naučily s ní pracovat už od 4. tříd samostatně, mohly přehledně a rychle vkládat
přílohu i čekat na reakci učitele.
Pokud byla vyžadována zpětná vazba, sami žáci psali email, že mají splněno, případně jak
se jim pracovalo. Nebo volili druhý způsob, tedy požádali rodiče, aby práci svých dětí
vyfotili a přes bezplatnou aplikaci WA ji zaslali. Pro tyto potřeby si někteří učitelé zřídili
jakýsi „pracovní telefon“, na který rodiče žáků psali své postřehy a zasílali úkoly svých
dětí. Často měli založenou třídní skupinu, která byla jen pro komunikaci dětí s učitelem.
U většiny zpráv pro rodiče učitelé zdůrazňovali, že pokud nestíhají plnit úkoly v termínu,
nic se neděje. Ne všechny děti mají rodiče celý den doma, ne všechny děti mají nonstop
přístup na internet, ne všechny děti jsou plně schopny pracovat na úkolech bez podpory
rodičů, některé děti mají i systém podpůrných opatření. Proto je důležité, aby žáci i jejich
rodiče věděli, že mají čas a prostor v této nelehké situaci plnit své úkoly v klidu a bez
nějakého extrémního tlaku.
Největším problémem v tomto období podle třídních učitelů byla motivace dětí k učení
v domácím prostředí. Rodiče se obraceli na učitele s žádostí o pomoc, jak děti motivovat
a přimět k plnění úkolů, postupem času se situace vylepšila. Rodičům byly nabízeny
aktivity některých organizací /on line doučování/ a telefonických konzultací. Některé
z rodičů však museli třídní učitelé sami kontaktovat a upozorňovat na neplnění úkolů jejich
dětmi.
Pěkné bylo v době distanční výuky i zařazení online projektového dne Vesmír, kde žáci
5. tříd na dané téma vytvořili krásná portfolia.
Ke konci května se již mohli žáci 1. stupně vzdělávat i prezenčně v 15 ti členných
výukových skupinách. Tak mohli pokračovat ve vzdělávání se svým třídním učitelem či
učitelem jazyků. Ti zabezpečovali současně prezenční i distanční výuku.
Žáci 2. stupně pokračovali v distanční výuce s možností dvou setkání s učiteli.
Na prvním setkání většinou probrali úskalí a benefity distanční výuky, jak každý prožíval
a vnímal období korona krize (zda měli z něčeho obavy, …), co nového se během tohoto
období naučili (nejen učivo). Dále měli možnost osobně navštívit jednotlivé vyučující
a osobně s nimi probrat, co bylo třeba. A v neposlední řadě byli žáci poučeni
o bezpečnostních a hygienických pravidlech.
Náplní druhého setkání na 2. stupni bylo odevzdávání učebnic a úklid třídy. Ve zbylém
čase se věnovali hrám.
Žáci, kteří se třídnických hodin nezúčastnili, se do školy dostavili v náhradním termínu –
učitelé převzali od nich učebnice a také pohovořili o jejich pohledu na období distanční
výuky.
Všechny tyto aktivity probíhaly v souladu s metodickými pokyny k bezpečnosti a ochraně
zdraví Návrat dětí do škol a Rozloučení se třídou.
Vše, jak žáci pracovali samostatně během uzavření škol, se teprve ukáže na počátku
příštího školního roku.
Na prázdniny byly dětem nabídnuty aktivity jako jsou dětské příměstské tábory, které
pořádají učitelé naší školy.
I tak se program prevence 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
a reagovat na aktuální dění ve školním prostředí.
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6 Nadstandardní aktivity
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou
Doplňková činnost školy
Florbal 1. - 3. tř.
Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. tř.
Basketbal 1. - 5. tř.
Pohybové hry (2. - 3. tř.)
Judo – začátečníci

Judo – pokročilí
Angličtina konverzace 6. - 9. Tř.
Příprava na přijímací zkoušky – M
Příprava na přijímací zkoušky – M

Kroužky ŠD, ŠK:

Barvínek 1 (pro 1. tř.)
Dovedné ruce (od 3. tř.)
Zázraky přírody (od 2. tř.)
Fotbálek (1. - 2. tř.)
Dramatický (od 1. tř.)
Toulánek – pěšky za přírodou (od 1. tř.)
Deskové a další hry (od 1. tř)
Hrajeme si s pohybem (od 1. tř.)

Aerobic I. (pro 1. tř.)
Aerobic II (od 2. tř.)
Méďa – mediální výchova (od 2. tř.)
Sportovní hry (od 1. tř.)
Malý zahradníček
Malá cestovní kancelář (od 2. tř.)
Barvínek 1 (pro 1. tř.)

6.2 Mimoškolní aktivity
PROSIT – „Porozumění, Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, Technologie – spolupráce
plzeňských škol, inspirační Konference, exkurze do plzeňských podniků
Mimoškolní aktivity ŠD a ŠK:
Spolu mezi domy
Stopovačka kolem boleveckých rybníků
O Šplhouna ŠD
Pohádka O polepšeném čertovi
Vánoce v lese
Maškarní karneval
6.3 Partnerství se školami v tuzemsku
Projekt dlouhodobé spolupráce se Středním odborným učilištěm elektrotechnickým Plzeň
a s VOŠ a SPŠE Plzeň podporující technické vzdělávání II. stupně:
Spolupráce se SOUE Plzeň:
• Kroužek „Jedničky a nuly“
• Kroužek „ Kov“
• Kroužek „ Dřevo je super“
• Kroužek „ Kovové maličkosti“
Spolupráce s VOŠ a SPŠE:
• Projektový den - Matematická a finanční gramotnost
• Kroužek pájení
• Kroužek programování, otevřeného HW
• Kroužek robotiky
• Soutěž v programování
• Soutěž v robotice (soutěže Robotiky se v Techmania Science Center v Plzni.
6. místo)
• Exkurze Techmania, Technické muzeum Praha
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6.4 Partnerství se školami v zahraničí
Škola nebyla zapojena
6.5 Zapojení do projektů
Název

Rozvojový program

Vyhlašovatel

MŠMT

Zažádáno o Přidělená
částku
částka
v Kč

v Kč

133 800

133 800

Bezplatná výuka českého Plzeňský KÚ
jazyka přizpůsobená
potřebám žáků – cizinců
z třetích zemí na rok
2019
Dotace Pro podporu
volnočasových aktivit
dětí a mládeže v oblasti
výchovy a vzdělávání

OŠMT MMP

Dotace Podpora aktivit
k technickému
vzdělávání

OŠMT MMP

Podpora vybudování a
modernizace sportovišť
v roce 2019

•
•

50 000

15 000

•
•

Dotace Podpora primární OŠMT MMP
prevence sociálně
patologických jevů
Dotace Podpora
tělovýchovných aktivit
v roce 2019

Účel využití

OŠMT MMP

Plzeňský kraj

Mikrogranty pro oblast
Plzeňský kraj
školství a mládeže v roce
2019

36 000

16 000

•

nepovinný předmět ČJ pro
cizince
platové zvýhodnění učitelů
pracujících s cizinci

potřeby
pro
činnost
zájmových kroužků
volnočasové
pohybové
relaxační aktivity

•

Vybavení
pro
odborné
učebny
vstupy do Techmanie

8 000

6 000

•

Besedy

53 500

18 000

•

jednorázové sportovní akce

•

Vybavení sportovních
kroužků

•

Sportovní den – materiál

368 000

0

30 000

10 000

Mikrogranty pro oblast
Plzeňský kraj
školství a mládeže v roce
2019

20 000

10 000

Celkem

699300

208800

•
•

•
•
•
•

rekonstrukce
školy

tělocvičny

Adaptační kurz – 6. roč.
Jazykový kurz – jazykové
třídy 1. st.
Výtvarná dílna – 1. i 2. st.
Les a zeleň kolem nás

6.6 Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Ve školním roce 2018/2019 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 dále na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
zejména s PPP a SPC při vyšetřování žáků, vedení dokumentace a evidence žáků se
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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. Za účasti rodičů, žáka a příslušných
pedagogických pracovníků včetně VP zapracováváme individuální podporu do vyučování.
Podle potřeby je pak možné využívat služeb PPP při vyšetřování žáků.
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. Jednou ročně provádíme vyhodnocení stanovených podpůrných
opatření. V budově PPP se konalo několik seminářů pro výchovné poradce.
Spolupracujeme i se SPC při vzdělávání žáků se specifickými poruchami nebo více vadami
a využíváme jejich metodickou pomoc. Každoročně probíhají vyhodnocení IVP žáků naší
školy při osobních konzultacích s pracovnicemi SPC.
Na konci tohoto školního roku máme evidováno 43 žáků s Doporučením ŠPZ a 3 žáky
s PLPP.
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, popř. i pracovníků
dalších institucí.
Dle potřeby škola spolupracovala s Policií ČR, ÚMO, hlavně s kurátory pro děti a mládež,
kteří se podle potřeby zúčastňovali i jednání na škole.
V rámci spolupráce s Městskou policií Plzeň uskutečněny besedy na téma bezpečnosti
kyberprostoru a kyberšikany žáků, trestní zodpovědnosti mladistvých.
Ve spolupráci s MP Education proběhl cyklus preventivních programů na téma zdravý
životní styl, stravování.
6.7 Účast v soutěžích
I. stupeň
Datum

Název akce

Kolo

Umístění

02.10.2019 Přespolní běh
09.10.2019 Mc Donald´s Cup

okres
obvod

H II.kat. 2.m.
3.m.

07.10.2019 Mc Donald´s Cup
05.12.2019 Florbal ČEPS Cup
24.10.2019 Olympijský víceboj

obvod
okres
školní

1.m.
3.m
Hlavní výhra
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II. stupeň
Datum

Název akce

Kolo

22.10.2019
01.11.2019
08.11.2019
15.11.2019
21.11.2019
10.12.2019
24.10.2019
21.01.2020
26.02.2020

Futsalová liga - 1.kolo
Florbal
Florbal
Futsal
Futsal
Futsalová liga - 2.kolo
Olympijský víceboj
Futsal. liga
Futsal. liga

H–1.m
obvod
D 2.m., H 3.m.
obvod
D 2.m., H 3.m.
finále divize
D 1.m.
finále konference
D 1.m.
III. 3.m., IV 2.m.
Celorepublikové finále Hlavní výhra
republikové finále
3.místo
finále divize
3. místo

Umístění

7

Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů
Šablony II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013490
OP VVV CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 PROSIT
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
Škola nebyla zapojena

8

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Škola nebyla zapojena

9

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2019/2020
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
Škola nebyla zapojena
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2019
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
53,5685/50,4483
21,0983/19,8694
38.446, - Kč
20.282, - Kč

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

715
6238
39002
5799
65
51104
51078
26

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

Datum: 30. 9. 2020

Schváleno Školskou radou 4. ZŠ Plzeň dne: 2. 10. 2020
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