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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 2020/2021
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
30
719

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
1.5 Součásti školy
Název součásti
ZŠ
ŠD
ŠK

Č. j.
Platný od 1. 9. 2012

Počet žáků
2020/2021
719
232
39

1.6 Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1000
576
63

V ročníku
1 - 9. ročník

Počet tříd, oddělení, skupin
2020/2021
30
9 odd.
1 skupina
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
3
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* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

1.8

Typ školy
úplná – nejsou spojené ročníky v jedné třídě

1.9

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

1.10 Speciální třídy
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou
- na 1. stupni
- na 2. stupni

Počet
tříd
0
0
6
10
4

Počet zařazených žáků
0
0
138
231
77

Poznámka
Dle výkazu M 3
AJ
TV
M

1.11 Materiálně technické zajištění školy
Materiálně technické vybavení školy je na vysoké úrovni. Každý rok je doplňováno
o další moderní vybavení a rekonstrukce stávajících prostorů.
Vyučující a žáci mají k dispozici 23 kmenových tříd, počet odborných učeben je 18
(2 x PC, 4 jazykové učebny, F, CH, PŘ, HV, VV, D, Z, cvičný byt, univerzální dílna,
školní knihovna, žákovská studovna (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 17 interaktivních tabulí. V každé třídě je umístěn počítač
s připojením na internet a na výukové programy. Také pracovní zázemí pedagogů je plně
vybaveno počítačovou technikou.
Sportovní zázemí žáků tvoří 3 tělocvičny, hřiště na fotbal a pozemní hokej s umělým
povrchem, atletická dráha s umělým povrchem, 2 streetballová hřiště. Z rozpočtu ÚMO
Plzeň 1 byla vybudována nová hřiště na volejbal a nohejbal, tenisový cvičný kurt
a nástřelná brána pro hokejbal. Vše s umělým povrchem. Vyučující mají možnost využít
ke sportovní přípravě žáků i hokejbalovou halu. Pro sportovní a obratnostní aktivity žáků
1. stupně a školní družiny lze ve venkovních prostorách školy využívat hřiště
s prostorovými herními prvky (hrad, lezecká stěna, skluzavka, houpačky, kladina).
Z prostředků OP VK „EU – peníze školám“ byla zřízena multimediální jazyková
laboratoř s interaktivní tabulí.
Z projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897 Zkvalitnění výuky v klíčových
kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I, spolufinancován EU, byly
moderními pomůckami vybaveny učebny Dílen, Fyziky.
Z projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005092 Zkvalitnění výuky v klíčových
kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III, spolufinancován EU, byla
zrekonstruována učebna PC včetně vybavení nábytkem, 30 počítači, interaktivní tabulí.
Další nové IT byly umístěny do odborných učeben Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis,
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Dílny, Jazykové učebny. V PC bude také instalována Jazyková laboratoř včetně
sluchátkového systému.
Z dalšího projektu OP VVV CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 PROSIT byla ve škole
pořízena nová učebna robotiky převážně pro činnost ŠD, ŠK včetně vybavení
robotickými stavebnicemi. Žáci se zúčastňovali odborných exkurzí v plzeňských
podnicích.
Z rozvojového programu „Národní rozvojový program mobilita pro všechny“ byla
provedena celková rekonstrukce výtahu, WC pro invalidy a bezbariérových přístupů
do budov.
Ve školní kuchyni byla zrekonstruována 1. část – podlahy, odpady, elektrické a
vodovodní rozvody, obklady. Byla zmodernizována výdejna jídel a umývárna včetně
nových zařízení.
Do školní kuchyně jsou postupně doplňována nebo nahrazována gastro zařízení.
Z příspěvku zřizovatele byla rekonstruována jedna tělocvična – výměna stavebních
otvorů včetně sítí a obložení stěny.
1.12 Školská rada
Na 4. ZŠ je zřízena od 1. 1. 2005 Školská rada v souladu se zák. 561/2004 Sb. – školský
zákon – jako šestičlenná. Přílohou č. 13 ze dne 11. 6. 2020 byli zvoleni a jmenováni noví
členové pro další tříleté volební období.
Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
66/59,81
Z toho odborně kvalifikovaných
66/59,81

2
2.1

%
100
100

2.2

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1

2.3

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 8

2.4

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 24

2.6 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
3
3
2
0
8
0

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

Ženy
10
18
4
8
40
1

Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Počet zúčastněných
pracovníků

Název kurzu
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Proškolení všech zaměstnanců BOZP
Podpora MŠMT na nákup digitálních pomůcek
MS Teams
Cesta labyrintem města
Setkání k výuce žáků – cizinců
Lochfee. fr. nejen pro únikovky
Flipity nejen pro únikovky
Bezpečné používání chemických látek a směsí v chemické výuce
Geogebra
Desmos
Scratch pro 2. stupeň
Scratch pro 1. stupeň
Informatika bez PC
Book creator
Fotky a jejich úpravy
Geniální genial.ly
QR kódy ve výuce
Letní dílna pro učitele informatiky na 2. stupni ZŠ
Celkem
2.8

3
3.1

66
2
66
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
87

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 9/6,25
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
105

13

82

4

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

73

Jiné

výučním listem)

2

57

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

10

---------------16
6
3
3

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

---------------2
6
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- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

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

3.4

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
Prospělo
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
713
527
184
-

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

2

6

0

počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)
§ 38–4 žáků
§ 41–2 žáků prospěli s vyznamenáním
§ 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

2. pololetí
0
0

36 327
204

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

26
6
13
0
0
1
6

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:
Důvody:
Přestup z jiné ZŠ v Plzni
Přestup ze ZŠ mimo Plzeň
Přestup ze ZŠ mimo ČR
5

Neprospělo

27
6
13
8

Prevence rizikových jevů
Preventivní program školy na tento školní rok se znovu soustředil na posilování pozitivního
sociálního chování, komunikaci, vztahy mezi žáky, vztahy mezi žáky a učiteli a utužování
třídních kolektivů. Všechny tyto aspekty byly zdůrazněny tím, že v minulém školním roce
7
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děti trávily téměř jedno celé pololetí na distanční výuce, tedy v novém virtuálním světě.
Průběžně tedy pokračovala výchova ke zdravému životnímu stylu a předcházení, případně
omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, avšak jinou formou.
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.
Třídní učitelé opět plnili svoji roli v počáteční práci se třídou a seznámili žáky s prací
metodika prevence a výchovného poradce i s možnostmi se na ně kdykoli obrátit. Rovněž
seznámili děti s krizovým plánem proti šikaně a zdůraznili i jev nazvaný šikana učitele.
Další činnost TU spočívala ve společném vytváření pravidel třídy a určení sankcí za jejich
porušení. Rovněž ve třídách navrhovali společné třídní akce do plánu prevence a upozornili
děti na celorepublikovou kampaň Nepozornost zabíjí (kampaň zaměřená na užívání mobilu
v dopravě, na chodce a dopravní nehody způsobené chodci ve spojitosti s užíváním mobilu
a sluchátek).
Hned počátkem roku také zaznamenal změnu Školní řád a pravidla pro hodnocení, kde byla
zapracována novela školského zákona o distančním vzdělávání a také zdůrazněna povinnost
žáků účastnit se distančního vzdělávání. To bylo stanoveno již v měsíci listopadu.
Na podzim distanční výuka probíhala bez problémů, některým dětem byl zajištěn počítač
a další podpora. Po několika týdnech distanční výuky se postupně žáci vraceli k prezenční
výuce a přicházela podpora od oblastní metodičky. Učitelé využívali různé doporučované
materiály, zaměřené na psychickou pohodu dětí při návratu do školy. Oceňovali hlavně
materiály Návrat dětí do škol, Těšíme se do školy či Balíček pro třídní učitele, dále
i Bezpečně v kyber! a příručku V digitálním světě. Všichni učitelé byli seznámeni
s postupem při ohrožení dítěte při on-line výuce.
Jakmile se naskytla možnost, proběhla řada besed či přednášek, realizovaných
organizacemi, se kterými spolupracujeme několik let. Během podzimních měsíců
a počátkem druhého pololetí proběhly besedy MP Education, kde žáci získali velmi
užitečné informace a záleží jen na nich, jak s nimi naloží. On-line proběhly besedy pro
4. třídy Jsi on-line i Čas proměn pro dívky ze sedmých tříd.
Akce Národní iniciativy pro život, kterých se měly účastnit 5., 6. a 9. třídy na téma
dospívání, sexuální výchovy a plánování rodičovství, se uskutečnily rovněž on-line, ale
čtyřhodinové bloky o plánovaném rodičovství pro 9. ročník již proběhly ve škole. Besedy
se setkaly s velkým ohlasem od dětí, lektorkou byly jednotlivé třídy velmi chváleny.
Tato situace opět vyzkoušela učitele a jejich schopnosti, ale hlavně děti.
Podle souhrnných zpráv učitelů ke komunikaci s žáky využívali Školu online, Teams,
Outlook, dále emailových schránek email.seznam.cz a mail.google.com. Rovněž využívali
aplikaci WhatsApp a pro komunikaci s rodiči/zákonnými zástupci, též telefonních hovorů,
resp. videohovorů.
Pro zadávání úkolů byla stanovena platforma ŠOL. Ta je dobře strukturována, děti
se naučily s ní pracovat už od 3. tříd samostatně, mohly přehledně a rychle vkládat přílohu
i čekat na reakci učitele.
Pokud byla vyžadována zpětná vazba, sami žáci psali e-mail, že mají splněno, případně jak
se jim pracovalo. Mladším pomohli rodiče či starší sourozenci.
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 možnosti telefonických konzultací.
Některé z rodičů však museli třídní učitelé sami kontaktovat a upozorňovat na neplnění
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úkolů jejich dětmi. Jednotlivé problémy také učitelé řešili na pravidelných třídnických online hodinách, jak sami uvedli v zasílaných zprávách třídních učitelů.
Po návratu dětí do škol tak žáci mohli pokračovat ve vzdělávání se svými učiteli. Někteří to
měli velice náročné a zabezpečovali současně prezenční i distanční výuku.
Na prvním setkání ve škole žáci s učiteli většinou společně probrali úskalí a benefity
distanční výuky, jak každý prožíval a vnímal období koronakrize (zda měli z něčeho obavy),
co nového se během tohoto období naučili (nejen učivo) a jaké získali návyky. Dále měli
možnost osobně navštívit jednotlivé vyučující a osobně s nimi probrat, co bylo třeba.
A v neposlední řadě byli žáci poučováni o bezpečnostních a hygienických pravidlech.
Všechny tyto aktivity probíhaly v souladu s metodickými pokyny k bezpečnosti a ochraně
zdraví Návrat dětí do škol a také materiály Jak ošetřit duševní zdraví dětí v době covidu
či Nevypusť duši.
Na prázdniny byly dětem znovu nabídnuty aktivity jako jsou dětské příměstské tábory, které
pořádají učitelé naší školy, ale také doučovací kempy pořádané neziskovými organizacemi.
Třídním učitelům byla nabídnuta účast na semináři Třída plná pohody v přípravném týdnu.
I v tak náročném školním roce 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. Nakonec některé
programy, které proběhly on-line, byly hodnoceny jako velmi efektivní a zajímavé. Budou
tedy zahrnuty do preventivního programu na další školní rok.
I když neproběhlo během roku žádné setkání školních metodiků prevence, pouze jedno online, oblastní metodička pravidelně dodávala zprávy z oblasti prevence a byla nápomocna
a přístupna různým dotazům.
6

Nadstandardní aktivity

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou
Doplňková činnost školy
Stolní tenis /Sportovní hry 6. – 9. tř.
Basketbal 1. – 4. tř.
Deskové hry 3. – 5. tř.
Judo – začátečníci
Judo – pokročilí

Pozemní hokej 1. – 3. tř.
Příprava na přijímací zkoušky – ČJ a L – 9. A
Příprava na přijímací zkoušky – ČJ a L – 9. B
Příprava na přijímací zkoušky – ČJ a L – 9. C
Příprava na přijímací zkoušky – M – 9. roč.

6.2 Mimoškolní aktivity – většinou se nekonaly z důvodu epidemiologické situace
Matematická olympiáda on-line
Návštěvy ZOO a Techmánie
Mimoškolní aktivity ŠD, ŠK:
Vánoce v lese
Den Země

Sportmánie s MO Plzeň 1
Stopovačka

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku – škola nebyla zapojena
Spolupráce s VOŠ a SPŠE – pokračovala, ale z důvodu epidemiologické situace byly
připravené akce zrušeny.
6.4 Partnerství se školami v zahraničí – škola nebyla zapojena
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6.5 Zapojení do projektů
Název

Vyhlašovatel

Rozvojový program
Podpora vzdělávání
cizinců ve školách 2020

MŠMT
Plzeňský KÚ

Zažádáno
o částku
v Kč
156 672

Přidělená
částka
v Kč
156 672

Účel využití
•
•
•
•

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

OŠMT MMP

Dotace Podpora aktivit
k technickému
vzdělávání
Dotace Podpora
primární prevence
sociálně patologických
jevů
Dotace Podpora
tělovýchovných aktivit
v roce 2020

OŠMT MMP

95 000

32 000

•

OŠMT MMP

45 000

20 000

•
•
•

OŠMT MMP

50 000

21 000

Podpora preventivních
aktivit a výchovy
k toleranci v roce 2020

Plzeňský kraj

20 000

15 000

•
•
•

Mikrogranty pro oblast Plzeňský kraj
školství a mládeže v roce
2020

10 000

10 000

•

Celkem

426 672

278 672

50 000

24 000

•

•
•

Nepovinný předmět ČJ pro
cizince
Platové zvýhodnění učitelů
pracujících s cizinci
Nákup názorných pomůcek
a PS
Potřeby pro činnost
zájmových kroužků
Volnočasové pohybové
relaxační aktivity
Vybavení pro odborné
učebny
Vstupy do Techmanie
Besedy, projekty
Adaptační kurz, Výtvarná
dílna
Jednorázové sportovní akce
Vybavení sportovních
kroužků
Tělovýchovné turnaje
Besedy o kyberšikaně
Programy všeobecné
primární prevence
Život vlků v přírodě

6.6 Výchovné poradenství
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Ve školním roce 2020/2021 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 a SPC při vyšetřování žáků, vedení dokumentace a evidence
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a metodickou pomoc při naplňování
podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá celoročně vyhledávání
a orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost, následně zajišťování
a zprostředkování diagnostiky žákům s těmito potřebami a následná péče. Průběžné
se provádí vyhodnocování a kontrola fungování podpůrných opatření. Podle potřeby je pak
možné využívat služeb PPP při vyšetřování žáků.
V tomto školním roce byla činnost výchovného poradce ztížena epidemiologickou situací,
konzultace probíhaly většinou online formou. Rodiče i žáci ale využívali i tuto možnost,
uskutečnilo se mnoho konzultací s třídními učiteli i za účasti vedení školy.
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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 v tomto školním roce nemohly
z epidemiologických důvodů docházet na pravidelné schůzky v měsíci, ale podle možnosti
prováděly vyšetření žáků, on-line konzultace s výchovnou poradkyní, s rodiči i pedagogy.
Podle potřeby i nadále kontrolují individuální vzdělávací plány pro integrované žáky
a plány pedagogické podpory stanovené Doporučením školského poradenského zařízení.
Jednou ročně provádíme vyhodnocení stanovených podpůrných opatření. 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 40 žáků s Doporučením ŠPZ.
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 e-mail nebo
telefonicky. Rodiče také spolupracují při vytváření plánů pedagogické podpory, IVP za
účasti VP, učitelů i žáků. Podílejí se i na vyhodnocování účinnosti daných opatření
a nastavení dalších možností práce s žákem ve škole i doma.
S rodiči bylo jednáno i na výchovných komisích za účasti vedení školy.
Dle potřeby škola spolupracovala s Policií ČR, ÚMO, hlavně s kurátory pro děti a mládež,
kteří se podle potřeby zúčastňovali i jednání na škole.
6.7

Účast v soutěžích – byla pouze on-line Matematická olympiáda (bez umístění)

7

Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů
Šablony II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013490
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) – škola 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 2020/2021
a) termín inspekční činnosti: 1. 6. 2021
b) závěr inspekční činnosti byl „Získávání a analyzování informací o činnosti škola
a školských zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání“. Šetření
proběhlo distanční formou. Výsledky jsou dostupné v systému InspIS DATA.

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

11

Výroční zpráva 4. základní školy Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace 2020/2021

Hospodaření školy za kalendářní rok 2020
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
60/56,0092
22/20,2033
41 699 Kč
24 827 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

196
7 104
48 151
3 320
1 317
59 892
59 882
10

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

Datum: 7. 10. 2021

Schváleno Školskou radou 4. ZŠ Plzeň dne: 20. 10. 2021
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