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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 2012/2013
1
1.1

1.2

Základní údaje o škole
Název (podle zřizovací listiny):
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace
sídlo: Kralovická 12, 323 00 Plzeň
IČ: 49777530
zřizovatel školy: Statutární město Plzeň
vedení školy: Mgr. Jitka Mejcharová
telefonní spojení: 378 028 350
faxové spojení: 378 028 389
e-mailové spojení: skola@zs4.plzen-edu.cz
webové stránky školy: http://zs4.plzen.eu/
Poslední zařazení v rejstříku škol
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)
Adresa
Kralovická 12, Plzeň 323 00
Hlavní budova, ředitelství

1.4 Vzdělávací program
Název
ŠVP ZV 4. ZŠ Plzeň

Č.j.

V ročníku
1. – 9. roč.

1. – 5. ročník – vždy
jedna třída v ročníku
8. A

Školní vzdělávací program ZV 4. ZŠ Plzeň
(rozšířená výuka M)

ZŠ
ŠD, ŠK
ŠD (samostatná)
ŠK (samostatný)

Počet žáků
527

Č.j.

Rozšířená výuka předmětů
Tělesná výchova

1.5 Součásti školy
Název součásti

Počet tříd
22

Počet žáků

Počet tříd,
Počet přepočtených
oddělení, skupin pedagogických pracovníků
2012/2013
2012/2013
2012/2013
527
22
38,71
245
7
6,38
180
6
5,38
65
1
1
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Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
1000
441
36

Celkový počet
zaměstnanců
7

Přepočtený počet
zaměstnanců
6,1

* uvádějte bez cizích strávníků

1.6

1.7

1.8

Typ školy
úplná

(spojené ročníky v jedné třídě: ne)

Spádový 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)

Speciální třídy

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

Počet
tříd
0
0
0

Počet zařazených žáků

Poznámka

Dle výkazu S 3-01

Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
0
Sluchově postižení
0
Zrakově postižení
0
S vadami řeči
1
Tělesně postižení
0
S více vadami
2
S vývojovou poruchou učení
14
S vývojovou poruchou chování
7
Celkem
0

1.9

1.10 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 17
(2 x PC, 4 jazykové učebny, technika administrativy, F, CH, PŘ, HV, VV, D, Z,
keramika, cvičný byt, univerzální dílna, školní knihovnu, žákovskou studovnu).
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 ŠD byla zrekonstruována další herna.
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Odborné učebny jsou vybavovány kompletní audiovizuální technikou. Vyučující mohou
k vyučování využívat 9 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, možnost využití sportovní hokejbalové
haly. 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).
Dále byla vyměněna okna a zrekonstruovány okenní stěny ve všech prostorách učebních
pavilónů.
Z prostředků OP VK „EU – peníze školám“ byla zřízena multimediální jazyková laboratoř
s novou interaktivní tabulí. A dále vybavena počítačová učebna novými 29 PC a
interaktivní tabulí.
Z prostředků SIT MP byly škole pořízeny další 2 interaktivní tabule do odborných učeben
přírodopisu a chemie.
Z prostředků PO VK 1.3 DVPP byla pořízena interaktivní tabule do učebny HV. Dále pak
pro potřeby školení pedagogů a další práce s grafickým programem bylo pořízeno 6 kusů
notebooků.
1.11 Školská rada
Současné složení Školské rady 4. ZŠ Plzeň je jmenované na období 6/2011 – 2/2014 a má
9 členů.
2

Personální zabezpečení školy

2.1 Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků*
2012/2013
2012/2013
54/51,72
40/38,71
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013
Součást
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
PO
SpŠ
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné bez
+ DPS *
DPS *
MŠ
ZŠ
1/1,00
1/0,75 38/36,96
ŠD, ŠK 5/4,88
1/0,75 1/0,75
* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013
Počet pedagogických pracovníků
Průměrná délka pedag. praxe Průměrný věk
přepočtený stav dle 2.1.

40/38,71

18

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
- v důchodovém věku
5

46

---------------1
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2.4

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
621
- z toho počet neaprob. hodin
60

3

V kterých předmětech
------------------------------Aj, Nj, Pv, Inf

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

4

%
100
19

22
265
NIVD, KCVJŠ, ÚP Plzeň, NUV, PPP v Plzni,
OXFORD UP, Fakta s.r.o., ICU, SIT MP,
ČČK

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

4.1
Zápis žáků do 1. třídy
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
110
5
12
2
4

4.2
Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
Z toho přijatých na
celkem Gymnázia
SŠ s
SOU
U
Jiné
4 letá
maturitou
30
7
18
4
0
1

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

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

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 4.2.

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

---------------16
6

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/2013
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0
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5

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

5.1

Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet
Prospělo
Prospělo s
Neprospělo
Opravné
žáků
vyznamenáním
zkoušky
celkem
(s pochvalou)
527
365
151
6
3
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť

5.2
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

0

Počet žáků
1. pololetí
1
0

5.3
Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

6

Hodnoceno
slovně

2. pololetí
1
0

52261
189

Prevence sociálně patologických jevů
Zpráva o činnosti a hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok
2012/2013

Na naší škole nabízíme každoročně široké spektrum zájmových útvarů vedené 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.
Počátkem září jsme také začali spolupracovat s konkrétními organizacemi pro prevenci na
škole. Proběhly besedy Čas proměn pro dívky ze šestých tříd. Páté a sedmé třídy se zúčastnily
ukázky spolupráce Záchranného integrovaného systému.
Děti z druhých, třetích a čtvrtých tříd se zúčastnily besed MPP Pes a pravidla, kde si nejen
zopakovaly pravidla chování při setkání s cizím psem, ale viděly i velice zajímavé názorné
ukázky výcviku psů.
Jako každý rok v září, tak i tentokrát se děti ze šestých tříd vydaly na týdenní seznamovací
pobyt do Železné Rudy. \Zde poznaly nově vzniklé kolektivy, ale i své nové třídní učitele.
Devátá, osmé a sedmé třídy měly šanci na besedě „Než užiješ alkohol“ sdělit své zkušenosti
s alkoholem a vyslechly mnohá „proti“, proč se alkoholu vyvarovat.
V říjnu se naši nejlepší vytrvalostní běžci účastnili přespolního běhu a fotbalisti turnaje Coca
Cola Cup.
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Nejvýznamnější akcí tohoto měsíce byl celoškolní projektový den „Ohlédnutí za Londýnem“.
Nejen zajímavá teoretická stanoviště, týkající se Londýna i historie novodobých her, ale
i praktické zkoušení některých olympijských sportů na školním hřišti či v hokejbalové hale
nadchly žáky od 2. do 9. tříd. Zajímavé byly hlavně besedy se sportovci a účastníky her –
Radomírem Šimůnkem, Michalem Michalíkem, Přemkem Švarcem a Adélou Sýkorovou. Na
její bronzovou medaili si sáhly snad všechny děti.
Pro děti z 1. tříd připravili žáci 6. tříd a 8. A tradiční Drakiádu, které se mohli zúčastnit
i rodiče prvňáčků.
V říjnu se konaly také Dny otevřených dveří pro rodiče a přátele školy.
Také byly svolány 3 výchovné komise s rodiči žáků ze 7. B a 9. A za účasti kurátorky pro
mladistvé p. Baxové a p. Michala Slivky z PPP. Rodičům byla doporučena ambulantní péče
ve SVP a pravidelné navštěvování konzultačních hodin TU. Důvodem bylo šikanování
spolužáků a hrubé porušování školního řádu.
V listopadu se někteří žáci účastnili školního kola Olympiády ČJ a sportovci 2. stupně turnajů
ve stolním tenise. Rovněž se zapojili do okresního kola soutěže ve šplhu a ve florbale.
Zdařil se i dlouhodobý projekt Deváťáci čtou prvňáčkům, kde velcí působivě představují
knihy „svého mládí“.
V listopadu také proběhla exkurze 9. A na ÚP v Plzni a exkurze Perspektiva vzdělávání
v Plzeňském kraji. I takto získané poznatky dětem pomohou při výběru budoucího povolání.
Třída 8. B se zúčastnila výjezdního semináře „Čím budu“.
Počátek prosince byl ve znamení „Čertí školy“ – projektového dne pro 1. a 2. ročníky, ale
také znamenal zahájení přípravy Vánoční besídky.
Dnů otevřených dveří pro předškoláky a výroby malých dárků se účastnila velká část dětí
školy.
Pro sedmáky byla velice zajímavá beseda Pravda o drogách / organizace „Řekni NE drogám,
řekni ANO životu“. Podle zpětného dotazníku se dá zjistit, že děti naší školy základní
informace mají, ale jsou velice překvapeny vysokou mírou škodlivosti užívání.
Prosincová Vánoční dílna mezi prvňáčky měla obrovský úspěch, hlavně spolupráce
s „velkými“ se líbila.
Rok 2012 ukončila Vánoční besídka školy. Besídky jednotlivých tříd byly ve znamení
pojídání cukroví a obdarovávání spolužáků dárky, jak koupenými, tak i často vyrobenými,
V lednu, v rámci příprav na zápisy dětí do 1. tříd děti starších ročníků opět připravovaly dárky
pro budoucí prvňáčky.
Ve středu 16. 1. 2013 proběhlo setkání metodiků prevence škol na Odboru bezpečnosti
a prevence kriminality MMP s protidrogovou koordinátorkou a manažerkou projektu
kriminality MMP paní Mgr. Andreou Gregorovou. Toto setkání bylo věnováno problematice
protidrogové prevence na školách. Po závěrečné diskuzi vzešel požadavek ucelené a hlavně
ověřené nabídky programů pro školy.
Minimální preventivní program se ve 2. pololetí školního roku opět soustředil na posilování
pozitivního sociálního chování, výchovu ke zdravému životnímu stylu a na předcházení
případně omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.
Prevence sociálně patologických jevů byla uplatňována komplexně ve všech předmětech,
zejména ale v Občanské výchově, Rodinné výchově, Přírodopisu, Prvouce, Tělesné výchově,
Chemii.
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
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s dospělými, vrstevníky a mladšími spolužáky. Přesto se konaly výchovné komise s rodiči
některých žáků.
V průběhu roku spolu s učiteli naši žáci navštívili divadelní a filmová představení, koncerty
a výukové programy či besedy PPP.
Nejlepší žáci se účastnili Pythagoriády, olympiády v dějepise či konverzační soutěže
v angličtině.
Výborných výsledků dosáhli také ve sportovních turnajích Preventan Cup, Mc Donald Cup
nebo i na turnaji ve vybíjené.
Pro sedmáky byl zajímavý pořad SVČ Kyberšikana, kde si zopakovali pravidla užívání
sociálních sítí a dozvěděli se o možných nebezpečích při „ pohybu“ na internetu.
Žáci 2. stupně také pomohli dětem z prvních tříd při seznamování se s počítači. Projekt PC se
starším spolužákem se již osvědčil dříve a nejmladší děti se naučily pod dohledem staršího
kamaráda základním úkonům při práci s počítačem.
Prevence je zařazena i do odpoledních aktivit pořádaných vyučujícími po celý rok. Od září do
června mohly děti pracovat ve 13 ti zájmových kroužcích různých věkových skupin. Kromě
rozvíjení konkrétního zájmu se zde děti učí chování v různých situacích, učí se spolupracovat
ve skupině a přebírat odpovědnost za společné úkoly.
V květnu se ve Střelských Hošticích 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.
Na počátku června proběhl celoškolní projektový den „ Plzeň v barvách a kamenech“.
Děti měly možnost podívat se do zákulisí vysílání Českého rozhlasu a dozvěděly se, jak byla
budova navržena a jaké specifické architektonické prvky se objevují právě v budově rozhlasu.
I v Měšťanské besedě paní průvodkyně ukázala dětem všechny krásné sály, které nebývají
zpřístupněny veřejnosti.
V Synagoze si povídaly o architektu Klotzovi, o změnách slohů i o tom, že věže měly být
původně ještě o 20 metrů vyšší.
Dalším místem, které děti navštívily, bylo Západočeské muzeum. Zde se žáci seznámili
s nálezy archeologů a poutavým vyprávěním průvodkyně i o původních kamenech Plzně.
Ke všem zajímavým objektům se děti dostaly cestou nelehkých úkolů. Všechny odpovědi
zaznamenaly do připravených pracovních listů.
V každé třídě byla vyhodnocena nejlepší skupina a odměněna dárky s logem Plzeň 2015.
Nejmladší, tedy prvňáčci, si prohlédli lidovou architekturu Bolevecké návsi a z papíru si
vyrobili dům právě s prvky lidové architektury.
Školní rok byl stejně jako loni zakončen celoškolním branným dnem.

7
7.1

Nadstandardní aktivity
Zájmová činnost organizovaná školou

Zájmové kroužky
1.
Dramatický - ŠD
2.
Sportovně relaxační - ŠD
3.
Sportovní hry- ŠD
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

7.2

Aerobik přípravka - ŠD
Aerobik - ŠD
Barvínek 1 - ŠD
Barvínek 2 - ŠD
Dovedné ruce - ŠD
Florbal – 1. a 2.
Anglický jazyk – pro nejmenší
Anglická konverzace – I. a II. stupeň
Tanec – I. stupeň
Aerobic – 5. – 9. tř.
Stolní tenis – 6. – 9. tř.
Pc pro začátečníky – I. st.
Míčové hry- I. st
Hokejbal – I. st

Mimoškolní aktivity

Datum
konání
11.9.2012
17. ,18. a 20.
9. 2012
21.9.2012
24.9.2012

Druh akce
IZS a její činnost v PK

Třídy

Poznámka
7. A, B

3. ročník
4. ročník
8. B, 9. A

25.9.2012

výlet do přírody
Pes a pravidla - beseda
Beseda - Nebezpečný alkohol
Machři roku - prezentace učňovských
oborů Plzeň

25.9.2012
26.9.2012
27.9.2012
3.10.2012
3.10.2012
4.10.2012

EVVO - Na výpravě k plzeňským řekám
Pes a pravidla - beseda
Beseda - Nebezpečný alkohol
Přespolní běh - dívky
přespolní běh - I. stupeň
Přespolní běh - hoši

8. A
2. ročník
8. A, 7. A

5.10.2012
9.10.2012
9. 10.2012
10.10.2012
10.10.2012
15., 19., 23.
10.2012

EVVO - Na výpravě k plzeňským řekám
ZOO - Šelmy
CocaColaCap- fotbalový turnaj
exkurze Synagoga
ZOO - Šelmy

8. B
7. B
III. kat
5. ročník
7. A

exkurze ZOO - Česká řeka

3. ročník

16.10.2012
17.10.2012
22. - 24. 10.
2012

Projektový den - Ohlédnutí za Londýnem
EVVO exkurze - Příbram

2. -9. roč
výběr žáků

exkurze ZOO - Plazi

4. ročník
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Městská policie

9. A
Městská policie

výběr žáků

ZOO Plzeň

ZOO Plzeň
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23.10.2012
23. 24.10.2012
23.10.2012
30.10.2012
31.10.2012

projektový den "Drakiáda"

1. ročník a výběr
žáků II. st.

exkurze ZOO Plzeň - Šelmy
dentální hygiena - výchovný pořad
Turnaj ve stolním tenise
Turnaj ve stolním tenise

5. ročník
2. ročník
IV.kat
III. kat
1. ročník a výběr
žáků II. st.

9.11.2012

projekt - Deváťáci čtou prvňáčkům
Orion florbal cup
obvodní kolo

III. kat - 6. až 7. tř.

14.11.2012

Šplh - okresní kolo

II. a III. kat

15.11.2012
15.11.2012

Florbal - o pohár ČFBU
exkurze - Plzeňské podzemí

výběr žáků I. st.
4. B, C

9.11.2012

16.11.2012
20.11.
21.11.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
28.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
12.12.2012
19.12.2012
4.,
11.12.2012
5.12.2012
12.12.2013
17. a 18. 12.
2012
prosinec
2012
8.1.2013

Florbal - okresní kolo - Orion
ÚP - volba povolání

výběr žáků 8. a 9. tř.
9.A

plavecká soutěž
Orion florbal cup
obvodní kolo
Známe je? - Bolevečtí rodáci
Čím chci být - seminář pro volbu
povolání
Čím chci být - seminář pro volbu
povolání
Známe je? - Bolevečtí rodáci
přednáška - Kyberšikana
Perspektiva technických oborů
SOU Vejprnická ul
exkurze Plzeňské podzemí
Beseda - Pravda o drogách

výběr žáků I. st.
III. kat
hoši
7.A

Okresní kolo - turnaj šachy

výběr žáků

Návštěva předškoláků
projekt "Čertí škola"
Den otevřených dveří pro předškoláky

1. a 2. tř.
výběr žáků

projekt - " Vánoční dílna"

1. ročníka a výběr
žáků II. st.

kurz dopravní výchovy
Návštěva dětí z MŠ Kardinála Berana

3. ročník
výběr žáků
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ZOO Plzeň
LF Plzeň

8.A,B
8.A,B
6. B
4. ročník

1. místo
AŠSK
1. místo
S. Venkrbcová
III. kat
2. místo
ČFBÚ
3.místo
AŠSK
6. a 3. místo
AŠSK
3. místo
SVČ
Knoflík
Třemošná
Knoflík
Třemošná
SVČ
PPP

9. A
3. B
7, B
I. stupeň- hoši
3. místo

33. ZŠ
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14.3.2013
15.3.2013
19.3.2013
20.3.2013

Ve stopách Keltů výukový pořad
SPŠS - návštěva centra praktického
vyučování
Láska nebo sex - výchovný pořad
kurz dopravní výchovy
Multipolis - ekologická hra
Multipolis - ekologická hra
Na statku - exkurze ZOO
Multipolis - ekologická hra
EU v kostce - Eurocentrum
beseda
Na statku - exkurze ZOO
školní kolo MC Donalds Cup
školní kolo MC Donalds Cup

20.3.2013
21.3.2013

Preventan Cup - vybíjená
Jeden svět na školách - festival filmů

dívky 4. až 5. tř.
8. A,B

25.3.2013
4.4.2013
4.4.2013

Století vynálezů - výukový pořad
Akvatera - exkurze
Chráníme Českou korunu

8. A, B
6. A
8. B

5.4.2013

Preventan Cup - vybíjená - okresní kolo

dívky 4. až 5. tř.

8.4. a 15. 4.
2013
9.4.2013

projekt " Na PC se starším spolužákem"
Exkurze - vodárna

1. ročník a výběr
žáků II. st.
8. A

10.4.2013
11.4.2013
11.4.2013
11.4.2013

testování pohybových dovedností žáků
ZOO - Chování zvířat
Exkurze - vodárna
Chráníme Českou korunu

12.4.2013
12.4.2013
15.4.2013
16.4.2013

vybíjená - okresní kolo - chlapci
Exkurze - Akvatera
Kyberšikana - beseda
Kyberšikana - beseda

výběr žáků 2. a 7. tř.
9. A
8. B
8. A
výběr chlapců 5.
ročník
6. B
7. B
7. A

16.4.2013

MC Donalds Cup - obvodní kolo

výběr 4. a 5. tř.

17.4.2013

MC Donalds Cup - obvodní kolo

výběr žáků 2. a 3. tř.

17.4.2013
17.4.2013
18.42013
18.4.2013

Čeština činaná - výukový pořad
Jak se dělá zpráva
ZOO - Domácí zvířata - exkurze
Jak se dělá zpráva
exkurze - Sigmundova stezka - pozorování
vody

9. A
8. A
1. C, D
8. B

9.1.2013
18.1.2013
23.1.2013
únor 2013
6.3.2013
7.3.2013
8.3.2013
13.3.2013

22.4.2013
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6. A, B
9. A hoši
9. A
4. a 5. ročník
8. A
8. B
1. A, 1. B
9. A
9. A
1. C, 1. D
kat. 4. - 5. tř.
kat. 2. - 3. tř.

4. B, C

knihovna
Lochotín

SVČ
33. ZŠ

ZOO Plzeň

ZOO Plzeň

AŠSK
knihovna
Lochotín
ČNB
AŠSK

LF Plzeň

ČNB
AŠSK
2. místo
SVČ
SVČ
AŠSK
1. místo
AŠSK
4. místo
knihovna
Lochotín
SVČ
ZOO Plzeň
SVČ
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22.4.2013
24.4.2013
25.4.2013
26.4.2013
29.4.2013
29.4.2013
29.4.2013
30.4.2013
3.5.2013
3.5.2013
13. 5. 17.5.2013
16. 5. - 30.
5. 2013
21.5.2013
24.5.2013
5.6.2013
3. 6. - 14. 6.
2013
5.6.2013
červen 2013
13.6.2013
květen červen 2013
17.6.2013
18.6.2013
20.6.2013
21.6.2013
24.6.2013

Exkurze - Akvatera
Jak se skáče za totáče- výukový
pořad
Exkurze - Český hydrometeorologický
ústav Plzeň
Plzeň ze všech stran - soutěž plzeňských
škol
ZOO - Ohrožení, vyhubení
ZOO - Ptáci
Eko dny - Vodníci a podvodníci
Eko dny - Život ve vodě
Den s armádou
Eko dny - Na výpravě k plzeňským řekám

9. A
8. B
8. A
výběr žáků II. st.
8. A
6.A, B
3. B, C
3. A
8. A,B

sportovní soutředění

4. A
1. až 5. ročník - sp.
tř.

kurz dopravní výchovy

4. a 5. ročník

Malý záchranář - soutěž
návštěva obvodní knihovny
Plzeň v barvách a kamenech
celoškolní projekt

výběr 4. tř.
1. třídy

kurz dopravní výchovy

3. ročník

atletický trojboj
kurzy in line bruslení
Výtvarná exkurze Praha

výběr žáků 1. stupeň
1. - 5. tř.
výběr žáků

OVOV - plnění disciplín
EVVO exkurze - Prášily
Výprava do městské divočiny
Výprava do městské divočiny
Plzeňská filharmonie - koncert
Branný den

SVČ

ZOO Plzeň

33. ZŠ
HZS
6. a 16. místo

1. - 9. roč
33. ZŠ
AŠSK
6. a 3. místo

sport. třídy 1. st.
výběr žáků
8. B
8. A
1. ročník
1. až. 4. ročník

7.3

Partnerství se školami v tuzemsku 4. ZŠ má partnerství s 33. ZŠ Plzeň

7.4

Partnerství se školami v zahraničí 4. ZŠ nemá

7.5
Výchovné poradenství
7.5.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Ve škol. roce 2012/2013 bylo postupováno podle plánů činnosti výchovného poradenství.
Hlavní pozornost byla zaměřena na poradenskou pomoc při volbě povolání, poradenství
zákonným zástupcům v oblasti volby povolání, metodickou pomoc pedagogickým
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pracovníkům v otázkách kariérového poradenství, dále pak na spolupráci se školskými
poradenskými zařízeními zejména s PPP při vyšetřování žáků, metodickou a kontrolní činnost
v oblasti integrace žáků a tvoření IVP, poradenství pedagogickým pracovníkům v otázkách
individuálních vzdělávacích plánů, integrace a vedení písemných záznamů.
V rámci volby povolání naši žáci 9. ročníků absolvovali v prosinci domluvené kontaktní
návštěvy na Úřadu práce. Přímo ve třídách na naší škole byly také provedeny besedy o volbě
povolání s náboráři jednotlivých středních škol a učilišť. V průběhu roku navštěvovali žáci
Dny otevřených dveří na vybraných školách. Informace o přijímacím řízení, dnech otevřených
dveří na středních školách a možnostech studia byly všem zájemcům průběžně předávány na
nástěnce ve 2. patře školy, pravidelně byly doplňovány materiály ze středních škol ve třídě na
určeném místě, žáci byli informováni také na internetových stránkách naší školy či
individuálně na stránkách středních škol nebo přímo u výchovné poradkyně. Dne 8. listopadu
v 18.00 hodin byli deváťáci i s rodiči a další zájemci pozváni do naší školy na setkání se
zástupci středních škol, kteří podrobně prezentovali své školy a studijní obory. Na třídních
schůzkách dostali rodiče od výchovného poradce podrobné informace o změnách
v přijímacím řízení, o vyplňování přihlášek a potřebných termínech. Pro zájemce o studium
na víceletých gymnáziích proběhla v lednu schůzka s výchovným poradcem, kde byly podány
veškeré informace o možnostech studia, přijímacím řízení, termínech a vyplňování přihlášek.
Rodiče i žáci využívali k informacím i konzultační hodiny výchovného poradce nebo
individuální pohovory dle domluvy.
V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá celoročně vyhledávání
a orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní pozornost, následně zajišťování
a zprostředkování diagnostiky žákům s těmito potřebami a metodická pomoc pedagogickým
pracovníkům v otázkách individuálních vzdělávacích plánů a dokumentace. Současně se
realizují kontrolní vyšetření již integrovaných žáků, probíhají konzultace s pracovnicemi
školských poradenských zařízení. Průběžně se aktualizují údaje a data v písemných
dokumentech.
7.5.2 Spolupráce s PPP
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními zejména pedagogicko – psychologickou
poradnou probíhá bez problémů. Pracovnice poradny PaedDr. Suchá a Mgr. Fenclová
docházejí pravidelně každou první středu v měsíci a podle potřeby i častěji na naší školu,
provádějí vyšetření žáků, konzultace s výchovnou poradkyní, s rodiči i pedagogy, rovněž
kontrolují individuální vzdělávací plány pro integrované žáky. Na konci tohoto školního roku
máme evidováno 24 integrovaných žáků.
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.
7.5.3 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 často i mimo stanovené
konzultační hodiny. S rodiči bylo jednáno i na výchovných komisích za účasti vedení školy.
K problematice volby povolání bylo zejména pro rodiče žáků 9. ročníků uskutečněno
v jídelně školy setkání se zástupci středních škol a učilišť, ve třídách pak byli rodiče na
třídních schůzkách informováni o přijímacím řízení výchovným poradcem. Na 1. stupni
proběhly informační schůzky rodičů žáků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích
a návštěvy Dnů otevřených dveří na gymnáziích.
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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7.6

Účast v soutěžích
Soutěž

mezinárodní
republiková
regionální
obvodní
okresní
obvodní
okresní
okresní
okresní
obvodní
obvodní
okresní
okresní
obvodní
obvodní

Název soutěže

MC Donalds Cup
vybíjená - chlapci
Orion florbal cup
Šplh
Florbal – o pohár ČFBU
Orion florbal cup
Plavecká soutěž
Orion florbal cup
Turnaj šachy
MC Donalds Cup
Malý záchranář - soutěž
Atletický trojboj

Počet
zúčastněných
žáků

Umístění

15
11
15
5
12
15
8
15
7
15
10
10

1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
3. a 6. místo
3. místo
3. místo
4. místo
6. a 16. místo
3. a 6. místo

8 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, Leonardo da Vinci
a další)
- 4. základní škola není zapojena do žádných programů tohoto druhu

9

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

Jiné zdroje pro financování aktivit školy
Název
Vyhlašovatel Zažádáno Přidělená
Účel využití
o částku částka
v Kč
v Kč
Rozvojový program MŠMT
99 880
99 880
• nepovinný předmět ČJ
Bezplatná výuka
Plzeňský KÚ
pro cizince
českého jazyka
• platové zvýhodnění
přizpůsobená
učitelů pracujících
potřebám žáků –
s cizinci
cizinců z třetích
zemí na rok 2011
5 000
Grant Pro podporu OŠMT MMP 25 000
• projektový den
vzdělávacích
• potřeby pro činnost
programů a
zájmových kroužků
mimoškolních
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aktivit dětí a
mládeže

Grant Podpora
aktivit
k technickému
vzdělávání
Grant Podpora
primární prevence
sociálně
patologických jevů
EU Peníze školám
OP VK 1.4

OŠMT MMP

45 000

25 000

•

vybavení laboratoří
chemie, včetně
přístrojů

OŠMT MMP

64 000

0

•
•
•

MŠMT ČR

2 247
900

2 247 561

•
•
•
•

OP VK 1.3 DVPP

Plzeňský kraj

2 365
960

2 356 048,47

•

55 600

0

•
•

Postavme se šikaně
Sportovní soustředění
Besedy – SVČ
Lochotín
PC učebna
jazyková laboratoř
DVPP
Individualizace výuky
anglického jazyka
DVPP pedagogického
sboru ve školním roce
2012/13
vybavení IT
kurz Bruslička pro
žáky 1. stupně
podpora sportovních
oddílů florbalu a
hokejbalu při 4. ZŠ

Podpora
Plzeňský kraj
sportovních
organizací, akcí a
aktivit v oblasti
vzdělávání a sportu
v roce 2013
Výstavba
Plzeňský kraj
víceúčelových hřišť
s umělým
povrchem a
rekonstrukce
povrchů tělocvičen
a sportovních hal
v roce 2013
Podpora
OŠMT MMP
tělovýchovných
aktivit

Kompenzační
učební pomůcky
pro žáky se
zdravotním
postižením v roce
2013
Celkem

MŠMT ČR

•

600 000

300 000

•
•

79 000

30 000

•
•
•

48 000

18 000

•
•
•

5 630
340

5 081 489
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revitalizace povrchu
kruhové úseče hřiště
vybudování
streetballových hřišť

sportovní činnost
školy, kroužků
podpora turnajů
zajištění tělových.
kurzů
notebook
pomůcky pro
rehabilitaci
zdravotní nábytek
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10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
INSPEKČNÍ ZPRÁVA Z 24. 1. - 30. 1. 2013
Škola poskytuje vzdělávání žáků v souladu s rozhodnutím o zařazení do školského rejstříku.
Ze sledování průběhu výuky vyplývá, že plní cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem.
Respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání, identifikuje a dostatečně podporuje žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizovaný školní vzdělávací program je zpracovaný
koncepčně a odpovídá aktuálním podmínkám školy. Žáci jsou školou vedeni a podporováni k
získávání funkční gramotnosti.
Personální podmínky školy podporují realizaci vzdělávacího programu a mají pozitivní vliv
na úspěšnost žáků v dalším vzdělávání. Stálý přehled o kvalitě své práce má škola díky
průběžně prováděné autoevaluaci. Její výsledky pomáhají dalšímu rozvoji školy. Tato oblast
je hodnocena jako příkladná.
Svoji účastí v projektech a grantech je škola aktivní v zabezpečování nadstandardních
finančních zdrojů. Nadstandardní vybavenost školy umožňuje vyučovat účinně a moderně.
Demokratický styl řízení subjektu a schopnost spolupráce pedagogického sboru vytváří
příjemné školní klima.

11 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
typ akce

název + místo konání

pořádá

kurz

NJ pro pokročilé

NIDV

kurz

NJ pro pokročilé

NIDV

Seminář

Aktuální stav školské legislativy

Fakta s.r.o.

Seminář

Aktuální stav školské legislativy

Fakta s.r.o.

Seminář

Aktualizace informací CO

Seminář

Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v AJ

Oxford PD

Seminář

Školení učitelů - zdravotníků

ČČK

Seminář

Setkání učitelů - EVVO

OP VK

Seminář

Komunikace v pedagogické praxi

OP VK

Seminář

Kreativita

OP VK

Seminář

Podpora týmové spolupráce

OP VK
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typ akce

název + místo konání

pořádá

Seminář

Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

OP VK

Seminář

Asertivita pedagogických pracovníků

OP VK

Seminář

Výuka AJ – Informační a komunikační technologie v AJ

Oxford PD

Seminář

Brainstorming

OP VK

Konference

Regionální activboard konference

Seminář

Projektové vyučování

OP VK

Seminář

ZP a jeho specifika ve školství

Fakta s.r.o.

Seminář

ŠVP - změny a realizace ve výuce

NIDV

konference

FORUM

Seminář

1. celostátní konference – Tvorba nového ŠVP a testování
žáků
Tiskové sestavy v ŠOL

Seminář

Hlasovací zařízení v pedagogické praxi

Seminář

Efektivní práce s IT tabulí

OP VK

Seminář

Elektronická bezpečnost

KÚ Plzeň

SITMP

12 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola nebyla zapojena do spolupráce s vyjmenovanými organizacemi.
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2012
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
40,066/38,227
13,817/13,183
25 275
14 632

Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)

a) Příjmy (kalendářní rok 2012)
Hlavní
činnost
18 563
911
6 175

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy

Doplňková
činnost
----367

261
628
3 757

CELKEM
18 563
911
6 175
367
261
628
3 757

b) Výdaje (kalendářní rok 2012)
Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
Investiční
Neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV (cestovné, úraz. poj, OOPP)
ostatní náklady

18 563
--13 412
135
4 715
7
87
85
122

Hlavní
činnost ostatní
zdroje
2 786
11 180
---

Doplňková CELKEM
činnost

907
---

2 786
30 650
---

408
243
154
15
209
1

89
110
31

1

13 909
488
4 900
22
296
87

4290

326

4 290

2 459
1 350
22
2 030

337
13

2 796
1 363
22
2 030

- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku
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c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012)
Limit
51,15
13 413
135
5 015

Přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky na platy
Mzdové prostředky – OPPP
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“

Skutečnost
51,41
13 413
135
5 015

Rozdíl
-0,26
0
0
0

Doplnit komentář k případným rozdílům. V tis. Kč (UZ 33353 a UZ33024)

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč),
v rámci jakého programu
Vzdělávání
Počet pedagogických pracovníků
Kč
Vedoucích pracovníků
8
16 108,V oblasti cizích jazyků
1
1 960,V oblasti SIPVZ
K prohloubení odbornosti
9
4 320,Odborná literatura pro učitele
CELKEM
18
22 388,-

Datum: 10. 10. 2013

Mgr Jitka Mejcharová
ředitelka školy

Schváleno Školskou radou 4. ZŠ Plzeň dne:
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