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1.
Charakteristika školy
1.1 Název školy
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace
úplná adresa: Západní 18, 323 26 Plzeň
IČO: 49777521
DIČ: CZ49777521
IZO ředitelství: 600 069 630
telefonní spojení: 378 028 211
faxové spojení: 378 028 254
e-mailové spojení: 1zs@mmp.plzen-city.cz
ředitel školy: Mgr. et Bc. Radek Dolenský
Název a adresa zřizovatele:
Plzeň, statutární město
Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně prostřednictvím Magistrátu
města Plzně a v souladu s organizačním řádem MMP
Úřad služeb obyvatelstvu MMP
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

1.2

Poslední zařazení v rejstříku škol
Základní škola
č.j. 37 994/2005-21, Rozhodnutí ze dne 10.1.2006 s účinností od 10.1.2006
Plavecká škola
č.j. ŠMS/4180/06, Rozhodnutí ze dne 31.7.2006 s účinností od 1.9.2006
Školní jídelna
č.j. ŠMS/8495/05, Rozhodnutí ze dne 27.12.2005 s účinností od 1.9.2005

1.3 Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol)
Hlavní budova, ředitelství

Adresa
Západní 18, 323 26 Plzeň

Počet tříd Počet žáků
31
779

1.4 Obor vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání
Název
Obecná škola
Základní škola
Rozšířená výuka předmětů
cizí jazyky
informatika a výpočetní technika

Č.j.
12035 / 97-20
16847/96-2
Č.j.
uč. plán 16333/96-22-21
uč. plán 16845/2001-22
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V ročníku
1. – 5.
6. – 9.
3. – 9.
6. a 9.
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hudební výchova
tělesná výchova

uč. plán 21969/96-22
uč. plán 29738/96-22-50

4.
6. – 9.

1.5 Součásti školy
Název součásti

Počet žáků

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

2005/2006
779
163
-

Celková
kapacita jídelny
1200

Počet
dětských
strávníků
690

Počet tříd,
oddělení, skupin
2005/2006
31
6
-

Počet
dospělých
strávníků *
85

Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
42,9
4,8
-

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

12

12,7

* uvádějte bez cizích strávníků

Doplňková činnost je prováděna pro 284 strávníků a jsou na ni vyčleněni 1,8
zaměstnanců.

1.6 Typ školy
úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne)

1.7 Spádový obvod školy
Školský obvod Plzeň – 1, který tvoří území městského obvodu Plzeň 1
(katastrální území Bolevec a Plzeň 1)

1.8 Speciální třídy

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou
2.stupeň

Počet
tříd
-

Počet zařazených
žáků
-

Dle výkazu S 3-01

103

Jaký předmět:
cizí jazyky

164

cizí jazyky

18

hudební výchova

72

informatika a výpočetní
technika

4
9
1.stupeň
skupin
1
skupina
6
skupin
S rozšířenou výukou Tv
5

133

4

Poznámka

Dle výkazu V26-01
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1.9 Individuální integrace postižených dětí
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
4
Tělesně postižení
3
S více vadami
0
S vývojovou poruchou učení
60
S vývojovou poruchou chování
9
Celkem
76
Specializovaná výuka pro žáky s SPU:
Dětem se poskytovala individuální péče v oblastech jejich postižení při každodenním
vyučování. Speciální hodiny pro reedukaci byly otevřeny od září do června. S dětmi
učitelé pracovali v 8 skupinách (6 skupin na 1.st. a 2.skupiny na 2.st.). Všichni
zúčastnění učitelé měli osvědčení, že v rámci DVPP absolvovali kurzy zaměřené na
reedukaci SPU.

1.10 Materiálně technické zajištění školy
Materiálně technické zajištění školy odpovídá provozu a potřebám školy.
Učební pomůcky jsou nakupovány podle potřeby, kterou definují metodická sdružení
a předmětové komise.
Fond učebnic je plánovitě obnovován a doplňován.
Pro vyučování některým předmětům jsou k dispozici odborná centra (2 počítačová
centra, dvě jazyková centra, odborná pracovna přírodopisu, chemie, fyziky,
zeměpisu, výtvarné výchovy, keramická dílna, pracovna hudební výchovy, dějepisu,
pěstitelství, dílna, školní divadlo, žákovská kuchyňka, 3 tělocvičny, gymnastický sál,
bazén 25 m, aula).
Opravili jsme 2 hřiště, která mají nyní umělý povrch.
Získali jsme grant na vybudování center s interaktivními tabulemi.
Vedení školy preferuje neustálé zkvalitňování školního intranetu a zaměřuje se na
nákup nové výpočetní techniky. Bylo zakoupeno 20 nových počítačů do
počítačového centra na 2.stupni a tiskárny pro učitele do kabinetů. Pokračovalo
zavádění školní sítě do kabinetů.
Šatní klece na 2.stupni jsme nahradili šatními skříňkami pro každého žáka.

1.11 Školská rada
Školská rada byla ustavena od 7. 6. 2005 usnesením RMP č. 558 ze dne 26. 5.
2005. Školská rada je zřízena jako devítičlenná. Po doplňovacích volbách byly
jmenováni Dodatkem č. 2 ze 14. 11. 2005 chybějící členové na tříleté funkční období.
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2.
Údaje o zaměstnancích školy
2.1 Přehled o zaměstnancích školy
Počet zaměstnanců * (ostatní + ped. zam.)
2005/2006
84/ 78,3

Počet pedagogických zaměstnanců *
2005/2006
57/ 51,1

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2 Kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců
Součást
PO
SpŠ
ZŠ
ŠD

4
5

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – fyzický stav
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné bez
+ DPS *
DPS *
2
1
44
1
-

* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3 Věkové složení pedagogických zaměstnanců
Počet pedagogických
zaměstnanců

Průměrná délka
pedagogické praxe

Průměrný věk

21

44

přepočtený stav dle 2.1.

51,1

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

2

2.4 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
%
V kterých předmětech
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
907
100
------------------------------- z toho počet neaprob. hodin
113
12
1.stupeň, Aj, Tv
Všechny neaprobované učitelky 1.stupně si doplňují vzdělání studiem na ZČU PF
Plzeň.

2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu
AISIS o.s.
UK v Praze
ZČU v Plzni
Asociace českých daltonských škol
6

Počet
akcí
58
1
7
1
2
1

Počet
účastníků
87
1
21
2
2
3

Kč
32 164,00
990,00
38 567,80
900,00
8 000,00
3 900,00
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Pohybová školička Želva, Hana Volfová
Ing. Miloslav Purkyt
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Národní institut pro další vzdělávání Praha
Pedagogicko psychologická poradna Plzeň
Univerzitní sportovní klub Plzeň
Vysokoškolský sportovní klub Plzeň
CELKEM

1
1
1
1
2
2
1
1
80

13
2
1
1
3
3
2
1
142

1 600,00
2 300,00
1 500,00
1 200,00
400,00
2 190,00
8 000,00
3 900,00
105 611,80

15.5. – návštěva základní školy v Žižkově ul. v Kutné Hoře. Prohlídka školy a
tematické pracovní dílny.
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3.
Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
102

Počet odkladů ŠD
navržen skutečnost
11
15

Očekávaný počet
dětí
93

Očekávaný počet
tříd
4

3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
celkem
108

gymnázia
12

Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
74
22

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

U
-

Jiné
-

-

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

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

15
13

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2005/2006
Počet kurzů
Počet absolventů
Časový rozsah
(počet hodin/týden)
-
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4.
Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
celkem

Prospělo s
Prospělo Neprospělo Opravné Hodnoceno
vyznamenáním
slovně
zkoušky
(s pochvalou)
770
473
294
3
1
139
9 žáků plnilo povinnou školní docházku zvláštním způsobem podle § 38.

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

Počet žáků
1.pololetí
9
3

2.pololetí
9
3

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

77 659
738

4.4 Přehled volitelných a nepovinných předmětů, zájmové útvary
Povinně volitelné předměty
Biologická praktika
Dramatická výchova a komunikace
Globální výchova
Konverzace v Aj
Konverzace v Nj
Seminář z historie
Seminář ze zeměpisu
Textilní techniky
Užité výtvarné činnosti

Nepovinné předměty
Kompenzační cvičení
Sborový zpěv
Zdravotní tělesná výchova
Zájmové útvary
Atletika
Fotbal
Lukostřelba
Moderní gymnastika
Plavání
Sborový zpěv
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5.
Nadstandardní aktivity
5.1 Zájmová činnost organizovaná školou
Ve škole pracuje Dětský parlament. Je to dobrovolné sdružení zástupců dětí z
2.stupně. Organizuje volnočasové aktivity pro děti a veřejnost.
Při dětském parlamentu pracuje jeho klub OÁZA. Klub je určen zejména žákům 2.
stupně. Probíhali zde tvořivé dílny, povídání se zajímavými lidmi, k dispozici měli děti
spoustu her, …
Při přípravě programu pomáhali studenti ZČU PdF v Plzni. Školní klub byl otevřen o
velké přestávce a pak po 4. vyučovací hodině do 16:30. Pro děti jsou otevřené dvě
místnosti (Oáza + Centrum KoŠ; přičemž druhá funguje jako klidnější, relaxační – na
rozdíl od první, kde se tančí, pouští hudba…).
Akce OÁZY
14. 9.

Tmelení šesťáků v Oáze (6.B) - adaptační program pro nově vzniklý
kolektiv šesté třídy – posilování pozitivních vztahů ve skupině
15. 9.
Příprava Oázy - malování Oázy
16. 9.
Tmelení šesťáků v Oáze (6.D) - adaptační program pro nově vzniklý
kolektiv šesté třídy – posilování pozitivních vztahů ve skupině
19. 9.
Otevření Oázy pro školní rok 2005/2006
20. 9.
Zasedání Dětského parlamentu
21. 9.
„1. turnaj ve stolním fotbálku“
27. 9.
Tmelení šesťáků v Oáze (6.A) - adaptační program pro nově vzniklý
kolektiv šesté třídy – posilování pozitivních vztahů ve skupině
27. 9.
Zasedání Dětského parlamentu
7. 10.
„1. turnaj ve stolním fotbálku“ - finále
10. 10.
„2. turnaj ve stolním fotbálku“ - smíšené dvojice
11. 10.
Zasedání Dětského parlamentu
13. 10.
Rada školního časopisu
14. 10.
Filmový klub – muzikálová klasika
18. 10.
Zasedání Dětského parlamentu
19. 10.
Rada školního časopisu
21. 10.
Activity – soutěž družstev ve stolní hře
24. 10.
Zasedání Dětského parlamentu
25. 10.
Studenti PF v Oáze - prezentace školního klubu a KoŠ studentům PF
v Plzni; nabídka praxe
25. 10.
Halloween – oslava svátku
2. 11.
Turnaj ve stolních deskových hrách
3. 11.
Studenti PF v Oáze - prezentace školního klubu a KoŠ studentům PF
v Plzni; nabídka praxe
4. 11.
Zasedání Dětského parlamentu
4. 11.
Filmový klub
5. 12.
Mikulášská nadílka pro 1.stupeň
5. 12.
Zasedání Dětského parlamentu
6. 12.
Smaltové šperky I. - výtvarná dílna
14. 12.
Smaltové šperky II. - výtvarná dílna
16. – 18. 12. Soustředění Divadýlka Strašidílka v Oáze
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20.12.
21. 12.
22. 12.
3. 1.
4. – 20. 1.
17. 1.
20. 1.
24. 1.
26. 1.
31. 1.
1. 2.
15. 3.
21. 3.
5. 4.
6. 4.
11. 4.
12. 4.
18. 4.
20. 4.
20. 4.
21. 4.
25. 4.
26. 4.
2. – 5. 5.
5. 5.
18.5.
24. 5.
1. 6.
4. 6.
13. 6.
20. 6.
28. 6.

Zasedání Dětského parlamentu
Rozsvícení vánočního stromku + Ježíšek v Oáze
Dětský parlament slaví Vánoce
Zasedání Dětského parlamentu
Testování nových společenských her
Zasedání Dětského parlamentu
Filmový klub
Zasedání Dětského parlamentu
Testování pro zábavu i zamyšlení
Zasedání Dětského parlamentu
Malování na textil - výtvarná dílna
diskotéka
Turnaj ve stolních deskových hrách
Konkurz do filmu Salvation seven
Líčení v Oáze I.
Zasedání Dětského parlamentu
Úprava pódia v Oáze - batikování
Zasedání Dětského parlamentu
Sázení stromů v medvědáriu plzeňské ZOO
Líčení v Oáze II.
Filmový klub
Výstava zvířat
Zasedání Dětského parlamentu
Týden pro Pooju a Rose Mary - projekt Adopce na dálku (dětský
parlament)
Filmový klub
Tetování hennou
Zasedání Dětského parlamentu
Den dětí (Dětský parlament)
Výlet dětského parlamentu lanové centrum Dolní Polžice
Focení všech „rodičů“ adoptovaných dcerek z Indie
Den dětí pro dětský domov v Trnové, Dětský parlament
Letní slavnost, Dětský parlament

5.2 Mimoškolní aktivity
Pokračoval projekt KOMUNITNÍ ŠKOLA (KoŠ) tak jako v předešlých letech. Jedná se
o dlouhodobý projekt otevření se školy veřejnosti. Místo, ve kterém se lidé setkávají,
poznávají nové věci, aktivně odpočívají, získávají podněty k dalšímu hledání.
Přehled kurzů KoŠ – šk. r. 2005/2006 (Kurzy organizačně zaštiťuje občanské
sdružení KoŠ)
Angličtina pro dospělé - Klub přátel
AJ
Angličtina pro dospělé - mírně
2.
pokročilí
3. Angličtina pro dospělé - pokročilí

1.

Martina Šťástková (2. pol. Andrea
Heřmanová)
Petra Matějková (2. pol. Andrea
Heřmanová)
Petra Matějková (2. pol. Andrea
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4. Angličtina pro dospělé - začátečníci
5. Angličtina pro nejmenší (7 skupin)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Břišní tanec
Divadlo v Koši
Divadýlko Strašidílko
Dramatická výchova
Gymnastika (jen 1. pololetí)
Improliga
Jóga (4 skupiny)
Junior Aerobic

14. Keramika - děti 1. - . 3. třídy
15.
16.
17.
18.

Keramika - děti 4. - 5. třídy
Keramika - děti 6. - 9. třídy
Keramika - dospělí (3 skupiny)
Pastelky - výtvarný ateliér

19. Plavání (3 skupiny)
20. Počítače pro mladší děti - pokročilí
Počítače pro mladší děti 21.
začátečníci
Příprava na přijímací kroužky 22.
matematika
Příprava na přijímací zkoušky 23.
čeština
24. Přírodovědný kroužek
25. Sborový zpěv - dospělí
26. Sborový zpěv - Hašlerky
27. Sborový zpěv - Hvězdičky
28. Sborový zpěv - Lentilky
29. Sborový zpěv - Srdíčka
30. Sólový zpěv
31. Sportovní kroužek
32. Tanec

Heřmanová)
Martina Šťástková (2. pol. Andrea
Heřmanová)
Dagmar Löwyová, Radka Oulíková,
Květuše Kučerová, Kamil Čeman,
Kateřina Hanzlíková
Petra Lochmanová
Magdalena Fenclová, Ivana Říhová
Ivana Píclová
Petra Tůmová
Libuše Paulová
Jana Červená
Věra Mudrová, Eva Mudrová, Pavel Maur
Kateřina Toušová
Jana Konečná (2. pol. Alexandra
Možkovská)
Pavlína Mochaňová
Pavlína Mochaňová
Pavlína Mochaňová
Mirka Frousová
Petra Lochmanová, Jiří Šimánek, Jan
Kraus, Vladimír Piroch, Jaroslava
Manhartová
Ondřej Novák
Ondřej Novák
Radmila Burianová,
Marcela Tužilová
Hana Valentová
Božena Englerová
Olga Dlabačová
Jana Oudesová, Olga Dlabačová
Olga Dlabačová
Ivana Pešková
Eva Pavelková
Jan Kraus
Jaroslav Bláha (2. pol. Pavla Lhotská)

KoŠ finančně podpořil tyto akce a projekty:
• „Třídíme odpad, nejsme líní“ – 1000,- Kč na zakoupení 100 ks pytlů do nádoba na
120 l
• proplacení cestovného pro kurz Improliga (soustředění za účelem stmelení a
zvýšení důvěry členů kurzu) 972,- Kč (5 dětí + 1 dospělý vedoucí)
• nákup odměn pro akce pořádané dětským parlamentem a klubem Oáza:
malování Oázy, tmelení šesťáků, Halloween, studenti PF v Oáze, mikulášská
nadílka pro 1.stupeň, smaltování, Vánoce v Oáze, výtvarná dílna v Oáze Malovaná trička – nákup barev a štětců, odměny pro vítěze turnajů ve stolním
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fotbale (zmrzlinové poháry), školní ples, výstava zvířat, podpora CPD, den dětí,
den dětí v dětském domově v Trnové, letní slavnost

5.3 Účast v soutěžích
soutěž
republiková

krajská

regionální

městské

název

Přebory v moderní gymnastice
Karlovarský skřivánek
Soutěž památníku Terezín
Slon a mravenec (soutěž KmP)
Recitační soutěž
Plavecká soutěž
Recitační soutěž
Konverzace v Aj
Konverzační soutěž v německé
jazyce 1.přehlídka pěveckých
sborů
Sólový zpěv
Gymnastické závody
Dětská Kinderiáda
Olympiáda z českého jazyka
Recitační soutěž
Literární soutěž-báseň o knize
Kde končí svět
Matematická olympiáda 8.r.
Pythagoriáda 6. a 7.r.
McDonald´s cup
Liga ZŠ v lehké atletice
Zátopkovy štafety
Přespolní běh
Triatlonový závod nadějí
Soutěž ve šplhu
Plavání
Florbal
TT naděje 2006
Dějepisná olympiáda

1. místo


2. místo


3. místo




































5.4 Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce
Také letos naši školu navštívila skupina vysokoškolských studentů z
nizozemského Rotterdamu. To nám zprostředkovala Pedagogická fakulta ZČU
v Plzni. Děti a studenti vzájemně mluvili o svých zájmech, o cestování a především o
Holandsku. Vznikly plakáty, které byly prezentovány na chodbách ve škole.

Výchovné poradenství
5.5 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
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Co se podařilo:
• informativní schůzka rodičů a žáků 9.r. se zástupci SŠ 24.11.2005
• přihlášky na SŠ pro 9.r. jsou psány a tištěny na PC
• rozmístění všech žáků 9.r. do SŠ
• vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované děti ve spolupráci
s třídními učiteli, výchovnými poradci a učiteli daného předmětu na PC
• spolupráce se střediskem výchovné péče a s diagnostickým ústavem - umístění
dětí s výchovnými problémy na diagnosticko-terapeutické pobyty
• řešení problémů dětí ve spolupráci s třídními učitely
• spolupráce s PPP
• návštěva 8.r. na úřadu práce 30.5.( 8.A,B) a 7.6. (8.C,D)
• výchovná poradkyně pro 1.stupeň ukončila studium výchovného poradenství
Co zlepšit v příštím školním roce :
• spolupráci s vedením školy – vzájemná informovanost o žácích s výchovnými
problémy
• konzultační a poradenskou činnost pro žáky s problémy školními, osobními,
rodinnými, výchovnými, psychickými,…
• vzájemně se respektovat (vedení školy – učitelé – děti - rodiče)
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Systematické preventivní působení na děti probíhalo ve všech oblastech tak, jak to
vyplývá ze širokého zaměření školy a v souladu s MPP.
Garanty plnění byli i v tomto školním roce třídní učitelé, učitelé občanské výchovy
a rodinné výchovy. Na realizaci a plnění MPP se velkou měrou též podílela komunitní
škola.
Těžiště primárních aktivit spočívalo ve formování postojů a dovedností a ve snaze
uplatnit je i v praxi. Škola vycházela z toho, že informované dítě, které dokáže
správně komunikovat, řešit konflikty, bránit se manipulaci, je méně ohroženo sociálně
patologickými jevy.
Třídní učitelé a učitelé občanské a rodinné výchovy nejčastěji s dětmi realizovali
činnosti, které lze shrnout do těchto okruhů:
• Rozvoj sebepoznání
• Hodnocení a sebehodnocení, růst sebevědomí
• Volba povolání - smysl života, plánování
• Řešení konfliktů
• Komunikační dovednosti
• Spolupráce, vrstevnický tlak
• Jak se bránit manipulaci
• Umění být sám sebou, umět se samostatně rozhodnout
• Zvládání emočních situací
Akce a projekty:
I. stupeň
• 1., 2., 3. třídy – akce AJAX - celoroční spolupráce s Policií města Plzně.
Pravidelné plnění úkolů Ajaxova zápisníku, ve kterém se děti seznámily
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s problematikou dětských trestných činů, jak chránit vlastní bezpečí, s chápáním
pojmu šikana a jejími projevy a se škodlivostí návykových látek na lidské zdraví.
• 4. třídy se zúčastnily psychosociálního výcviku.
• 5.třídy absolvovaly Školu v přírodě v Jahodovém lese, která byla převážně
zaměřena na ochranu člověka za mimořádných situací.
II. stupeň
6. - 9. třídy – soutěž ,,Svět očima dětí“, besedy s policií, protidrogová tematika –
besedy
8. třídy – exkurze na Úřadu práce, projekty: ,, Občan“, ,, Kde končí Evropa“,
,,Ametyst“
rodiče - besedy na téma ,,Nebezpečí drog“ s PhDr. Dagmar Nechutnou, členkou
SRP při naší škole
Učitelé využívali metodické pomůcky a materiály, kterými jsou vcelku dostatečně
vybaveny kabinety rodinné výchovy.
O jednotlivých projektech, akcích a aktivitách v oblasti sociálně patologických jevů,
jejich úrovni i výsledcích se učitelé vzájemně informovali na svých předmětových
komisích.
Je nutné též zmínit akce, které škola pořádá každý školní rok, např. Den otevřených
dveří, Celoškolní projektový den, turistické pochody, sportovní soutěže, veřejné akce
OÁZY apod.

Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Projekty:
• Školní arboretum
Zúčastnili jsme se soutěže „Zelená je zaHRAda“, kterou vyhlásil Nadační fond Zelený
poklad. Hodnotitelská komise konstatovala, naše školní arboretum splňuje základní
požadavky na ekologickou školní zahradu a že současné úpravy umožňují další
rozvoj zahrady.
V prostranství vzniklého arboreta jsme dokončili pergolu, která se využívá jako
relaxační kout při výuce nebo jako místo pro konání školních akcí.
• Třídění odpadů
Úspěšně se rozběhlo třídění odpadů na 1. i 2. stupni školy. Třídíme plast a papír,
v každé učebně se nacházejí malé barevné odpadkové koše, o které se stará třídní
služba a vysypává je do taktéž barevně rozlišených popelnic na chodbách.
V jednotlivých pavilonech jsou stanoveny služby, které zabezpečují odnos tříděných
odpadků do velkých kontejnerů umístěných ve vnějších prostorách školy (u jídelny).
O odvoz vytříděného odpadu se stará MgA. Veronika Formánková, která tento
projekt řídí.

Spolupráce s neziskovou společností Ametyst
V letošním školním roce proběhly semináře pouze na 1. stupni a byly uskutečněny
přímo v prostorách školy.
Akce: Co je doma, to se počítá a Potřebujeme všechny ty věci
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Školy v přírodě
Škol v přírodě se zúčastnili třídy 1.stupně.
Jahodový les – výcvik v přírodě pod dozorem školených profesionálů (5. A, 5. D )
Další akce
Adopce na dálku
Opět jsme přispěli za pomoci SRP dvěma dívkám z Indie na školné, aby se mohly
vzdělávat a měly tak v budoucnu větší šanci na zlepšení jejich sociální situace.
Velkou měrou přispěl SRP.
Úklid školního prostranství - úklid probíhal podle stanovených týdenních plánů.

5.6 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým
centrem
Spolupráce je rozložena do celého školního roku, během kterého bylo vyšetřeno 56
dětí. Především jsou to vyšetření na specifické poruchy učení.
Specialisté z SPC navštěvovali děti, které mají v péči a pomocí konkrétních rad a
zkušeností pomáhali učitelům s nimi pracovat.

5.7 Spolupráce
Spolupráce s rodiči
• třídní aktivy (3 za školní rok: září – informace o školním roce, navázání
spolupráce s rodiči, listopad a duben – vyhodnocování prospěchu a chování),
konzultační hodiny (1krát měsíčně)
• možnost každodenní asistence rodičů ve třídách při vyučování na 1. stupni
(rodiče to využívají především v 1. až 3. třídách)
SRP – sdružení rodičů a přátel 1.ZŠ
Do života školy se SRP výrazně zapojil žákovskými projekty, organizací školního
plesu, spoluprací na projektu Adopce na dálku (2 dívek z Indie), který se realizuje již
3 rokem a také letním táborem pro děti. K oslavám Dne Země zorganizovali rodiče
soutěž Zelená pro Zemi. Jejím cílem bylo, aby se děti zamyslely nad stavem
životního prostředí. Díky iniciativě sdružení mohli členové školního divadelního
souboru vystoupit v dětském respiračním stacionáři Nemocnice u Sv. Jiří.
Další informace o sdružení je možné získat na www.srp1zs.wz.cz.
Veřejná pobočka Knihovny města Plzně
- oddělení pro děti i pro dospělé
Zaměstnankyně knihovny nabízejí škole vlastní programy pro děti a spolupracují
s učiteli na besedách, čteních v knihovně a pod.
CeDR – Centrum dětí a rodičů
Centrum dětí a rodičů (CeDR) je občanské sdružení, které má pronajaté prostory ve
škole a které organizuje program převážně pro mladé rodiny s malými dětmi. Svojí
činností doplňuje aktivity projektu Komunitní škola a rozšiřuje tak šíři jeho působnosti.
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Nadace sportující mládeže
Spolupráce s nadací umožňuje zkvalitnit sportovní přípravu žáků s rozšířeným
vyučováním tělesné výchovy prostřednictvím finančních příspěvků na činnost
sportovních klubů, se kterými má škola uzavřené dohody o vzájemné spolupráci.
Střípek
Střípek je známý plzeňský loutkářský soubor, který má od r. 1998 ve školním divadle
svoji stálou scénu. Přibližně 1 x do měsíce hraje divadelní představení pro děti z MŠ.
Některých představení se zúčastňují i děti z naší školy.
Ostatní organizace:
Škola spolupracuje s mnoha organizacemi v Plzni, v ostatních městech ČR, např.:
Plzeň:
MMP, ÚMO Plzeň 1, PF ZČU, KmP, ZOO Plzeň, Středisko volného času dětí a
mládeže
ČR:
AISIS Kladno, Step by step ČR
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6.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto školním roce neproběhla žádná inspekční činnost na škole ze strany ČŠI.

7.
Výkon státní správy
7.1 Rozhodnutí ředitele školy podle § 165 školského zákona
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17
odst. 3
Povolení individuálního vzdělávacího plánu
podle §18
Odklad povinné školní docházky podle § 37
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku
základní školy podle §39 odst. 2
Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
Přestup žáka podle § 49 odst. 1
Převedení žáka do jiného vzdělávacího
programu podle § 49 odst. 2
Povolení pokračování v základním vzdělávání
podle § 55 odst. 2
Opakování ročníku po splnění povinné školní
docházky podle § 52 odst. 6
Snížení nebo prominutí úplaty za poskytování
vzdělávání a školských služeb podle § 123
odst. 4
Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze
školy podle § 31 odst. 2 a 4
Povolení a zrušení individuálního vzdělávání
žáka podle § 41

Počet

Počet odvolání

-

-

76

-

15

-

2

-

90
78

3
-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Počet žáků uvolněných z výuky podle § 50 odst. 2 školského zákona:
Předmět
Počet žáků
Tělesná výchova
14
Praktické činnosti
1
Slovní hodnocení mělo 7 žáků s se specifickými vzdělávacími potřebami na základě
žádosti rodičů a vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
Počet žáků, kteří se nemohou pro svůj zdravotní stav účastnit vyučování podle § 50
odst. 3 školského zákona: 14.
7.2 Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho odůvodněných
- z toho částečně odůvodněných
- z toho neodůvodněných
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
0
0
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8.
Vlastní hodnocení školy za školní rok 2005/2006
Podle § 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy zpracuje škola toto hodnocení
a projedná ho v pedagogické radě do 31.10. 2007.
Strukturu vlastního hodnocení školy projednal ředitel školy v pedagogické radě
27.9.2006.
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9.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2005
9.1 Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2005
(přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
54,140
27,435
20 487 Kč

11 040 Kč

9.2 Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Výnosy

dotace ze státního rozpočtu (MŠMT)
příspěvek na provoz z rozpočtu města Plzně
výnosy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů – školné ve ŠD
tržby ve ŠJ
čerpání fondů (fond odměn, rezervní fond)
ostatní výnosy
CELKEM

Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
22154
0
13870
0
0
1 188
119
0
2426
1 680
36
0
954
5
39 559
2 873

CELKEM
22154
13870
1188
119
4106
36
959
42 432

b) Náklady
Hlavní čin. Hlavní čin.
- dotace - příspěvek
ze státního z rozpočtu
rozpočtu
města
platy zaměstnanců
ostatní platby za provedenou práci
zákonné odvody, FKSP
DVPP
učebnice, učební pomůcky
materiál
energie
opravy, údržba
cestovné
ostatní služby
pojištění budovy
Odpisy
ostatní náklady
daň z příjmů

CELKEM

15382
80
5699
144
443
29
0
0
16
207
0
0
62
0
22 062

463
0
172
0
0
1868
2967
4870
6
1760
117
1762
107
0
14 092

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

701
0
260
0
0
2443
0
0
0
14
0
0
21
0
3 439

Doplňková
CELKEM
činnost

399
31
159
0
0
894
217
261
0
167
0
0
1
78
2 207

c) Příspěvek na investice z rozpočtu města Plzně v roce 2005:
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16 945
111
6 290
144
443
5 234
3 184
5 131
22
2 148
117
1762
191
78
41 800

3.900 tis. Kč
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d) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2005)
Limit
Skutečnost
Přepočtený počet zaměstnanců
70,02
72,46
Mzdové prostředky na platy
15 334 000 15 334 000
Mzdové prostředky – OPPP
80 000
80 000
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“
6 459 000 6 457 471,10
Prostředky SIPVZ
202 250
202 250
Projekt HODINA
65 760
65 760

e) Od 1. března 2005 jsme se stali čtvrtletním plátcem DPH.
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Rozdíl
2,44
0
0
1 528,90

0
0
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Výroční zpráva byla schválena ve školské radě dne 12. 10. 2006.

Miroslava Frousová
předsedkyně školské rady

Plzeň, 12. 10. 2006

Mgr. Radek Dolenský
ředitel školy
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PŘÍLOHY
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