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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@plzen.eu
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. 8902/2007-21, Rozhodnutí ze dne 21.6.2007 s účinností od 1.9.2007
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
32
783

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.
4. – 9.
6. a 9.
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hudební výchova
tělesná výchova

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

5.
6. – 9.

Součásti školy
Název součásti

Počet žáků

Počet tříd,
oddělení, skupin

783
173
-

32
6
-

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

Celková
kapacita jídelny
1200

Počet
dětských
strávníků
679

Počet
dospělých
strávníků *
81

Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
43,6
4,6
-

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

12

12,7

* uvádějte bez cizích strávníků

Doplňková činnost je prováděna pro 250 strávníků, vyplacené mzdy jsou klíčovány
podle počtu uvařených obědů.

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

92

Jaký předmět:
cizí jazyky

84

cizí jazyky

18

hudební výchova

111

informatika a výpočetní
technika

133

Dle výkazu V26-01

4
5
1.stupeň
skupin
1
skupina
6
skupin
S rozšířenou výukou Tv
7

4

Poznámka
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1.9 Individuální integrace postižených dětí
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
0
Sluchově postižení
0
Zrakově postižení
0
S vadami řeči
3
Tělesně postižení
3
S více vadami
0
S vývojovou poruchou učení
53
S vývojovou poruchou chování
6
Celkem
66
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 7 skupinách (4 skupin na 1.st. a 3 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 s interaktivní tabulí, 1 multimediální centrum s interaktivní tabulí, 2 jazyková
centra, odborná pracovna přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu, výtvarné
výchovy, hudební výchovy, pěstitelství, keramická dílna, dílna, žákovská kuchyňka),
3 tělocvičny, gymnastický sál, bazén, školní divadlo, aula; 6 oddělení ŠD. 2 hřiště,
která mají umělý povrch.
Šatní klece na 1.stupni jsme nahradili šatními skříňkami pro každého žáka tak jako
tomu je již na 2.stupni.

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. Dodatkem č. 3 ze 2. 1. 2007 byl
aktualizován počet členů. Jedno místo za zákonné zástupce žáků zůstalo
neobsazeno.
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2.
Údaje o zaměstnancích školy
2.1 Přehled o zaměstnancích školy
Počet zaměstnanců * (ostatní + ped. zam.)
86/ 77,4

Počet pedagogických zaměstnanců *
59/ 50,2

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2 Kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců
Součást
PO
SpŠ
ZŠ
ŠD

2
5

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – fyzický stav
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné bez
+ DPS *
DPS *
6
2
43
1
-

* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3 Věkové složení pedagogických zaměstnanců
Počet pedagogických
zaměstnanců

Průměrná délka
pedagogické praxe

Průměrný věk

18

44

přepočtený stav dle 2.1.

50,2

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

3

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

V kterých předmětech
------------------------------1.stupeň, Aj, Př, Z, Tv,
Inf, Hv
Neaprobované učitelka 1.stupně si doplňuje vzdělání studiem na ZČU PF Plzeň.
Jako zástup za dlouhodobě nemocné učitele a nebo učitele, kteří ukončili pracovní
poměr, do konce školního roku byli přijati studenti ZČU PF Plzeň.
902
112

%
100
12

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

21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13,
příspěvková organizace
AISIS o.s.
Fakta v.o.s.
6

Počet
akcí
57

Počet
účastníků
64

2

3

690

2
1

3
2

6 617
1 980

Kč
33 250
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ZČU v Plzni
Asociace českých daltonských škol
Pohybová školička Želva, Hana Volfová
Step by Step ČR, o.s.
Národní informační a poradenské středisko pro
kulturu
Národní institut pro další vzdělávání Praha
CELKEM

7

2
1
1
1

4
4
20
2

1

1

5
73

5
108

13 000
5 600
1 600
500
1 769
2 440
67 446
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3.
Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
85

Počet odkladů ŠD
navržen skutečnost
18
22

Očekávaný počet
dětí
79

Očekávaný počet
tříd
3

3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
celkem
93

gymnázia
12

Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
61
20

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

20
16

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2006/2007
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
Prospělo s
Prospělo Neprospělo Opravné Hodnoceno
celkem
vyznamenáním
zkoušky
slovně
775
461
304
10
4
75
10 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
5
3

2.pololetí
12
4

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

84 793
834

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

Nepovinné předměty
Kompenzační cvičení
Sborový zpěv
Zdravotní tělesná výchova
Zájmové útvary
Atletika
Fotbal
Lukostřelba
Moderní gymnastika
Plavání
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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
7.9.
Slavnost zahájení školního roku
spolupráce s o.s. SRP a Dětským parlamentem; akce pro veřejnost
22. – 24.9. “tmelení šesťáků“
- víkendový pobyt s programem zaměřeným na seznámení,
spolupráci a prevenci sociálněpatologických jevů
6.10.
první zasedání Dětského parlamentu
10. a 12.10. první setkání se studenty PF ZČU
program představující školní klub a Komunitní školu
11.10.
preventivní programy – zahájení
zaměřené na zlepšení atmosféry ve třídách, případně odstraňování
vzniklých vztahových problémů
probíhá ve školním klubu Oáza a v dramatické učebně během celého
školního roku; celkem se zúčastní 8 tříd z druhého stupně 1. ZŠ
17.10.
Fashion club Oáza – výtvarná dílna aneb přešít, ušít, nabarvit a
prorazit ve světě módy
6.11.
Náramky přátelství – studenti PF
7.11.
Výcvik pro špióny – studenti PF
7.11.
konkurz do školního filmu
10.11.
„Kdo předplave Evžena?“
plavecká štafeta spojená s výtvarnou soutěží; akce Dětského
parlamentu pro žáky a učitele 1. ZŠ
13.11.
Batikování – studenti PF
21.11.
„Hubená nebo tlustá“
program prevence proti poruchám příjmu potravy; pro dívky z 9.
ročníků 1. ZŠ
23.11.
Výroba ručního papíru – studenti PF
28.11.
Výtvarná dílna „tvarovací příšerky z mouky“ – studenti PF
1.12.
Výtvarná dílna „Zdobení svíček“
4.12.
Mikulášská nadílka
akce Dětského parlamentu pro 1. stupeň 1. ZŠ
6.12.
Kondiční a sportovní specialista – studenti PF
11. – 15.12. Vánoční dílny v Oáze – svíčkování, smaltování, malování na textil
13.12.
Taneční soutěž
soutěž v kategoriích: hip-hop, disko, aerobik; akce pro veřejnost
10
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15. – 16.12.
18.12.
19.12.
22. – 23.12.
5. – 9.2.
6.2.
9. – 10.2.
16. – 17.2.
7.3.
9. – 10.3.
16. – 17.3.
21.3.
23. – 24.3.
30. – 31.3.
16. – 20.4.
27.4.
9.5.
21. – 25.5.
30.5.
31.5.
5.6.
7.6.
12.6.
25.6.
26.6.
•
•
•
•
•

vánoční soustředění Divadýlka Strašidílka a Divadla Traple
Výroba deníku nebo diáře – studenti PF
Zdobení perníků – studenti PF
Vánoce s parlamentem
„vánoční spaní v Oáze“
Výtvarné dílny aneb připravujeme tombolu na ples 1. ZŠ
Čokoládové hody – studenti PF
soustředění L.I.M.O.
pracovní víkend ve školním klubu Oáza
soustředění sboru PLUS
Úvod do Hip-hopu – studenti PF
soustředění starších dětí sborů 1. ZŠ
soustředění mladších dětí sborů 1. ZŠ
Pletení pomlázek – studenti PF
soustředění divadla V KoŠi
soustředění divadla Traple
Barevný týden
akce Dětského parlamentu
turnaj v šipkách
Háčkování – pouzdro na mobil – studenti PF
Adopce na dálku
podpora projektu, spolupráce s Dětským parlamentem
Batikování – studenti PF
Den dětí
spolupráce s Dětským parlamentem
Turnaj v Ringu – studenti PF
Kufr – soutěž – studenti PF
Výroba netradičního trička – studenti PF
Letní slavnost
spolupráce s Dětským parlamentem; akce pro veřejnost
diskuze nad budoucí podobou školního klubu Oáza

ve školním klubu Oáza se dále pravidelně scházel Dětský parlament (každý
pátek)
probíhaly filmové kluby
hrály se turnaje ve stolním fotbale
vycházel časopis Volňásek
zkoušela kapela Delivery

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. 2006/2007 (Kurzy organizačně zaštiťuje občanské
sdružení KoŠ)
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Pravidelné kurzy a aktivity:
(uvedené jsou jen ty kurzy, které fungovaly během celého šk. roku, úplný přehled
nabízených kurzů na přiloženém letáku)
1. Angličtina pro dospělé - mírně pokročilí
2. Angličtina pro dospělé - pokročilí
3. Angličtna pro nejmenší - pondělí - děti
4. Angličtna pro nejmenší - pondělí - děti
5. Angličtna pro nejmenší - úterý - děti
6. Angličtna pro nejmenší - úterý - děti
7. Angličtna pro nejmenší - úterý - děti
8. Angličtna pro nejmenší - středa - děti
9. Angličtna pro nejmenší - čtvrtek - děti
10. Angličtna pro nejmenší - čtvrtek - děti
11. Angličtna pro nejmenší - pátek
12. Divadlo Lehkej trapas - děti
13. Divadlo v Koši - děti
14. Dramatická výchova - děti
15. Improliga - děti
16. Jóga - dospělí
17. Jóga - dospělí
18. Jóga - dospělí
19. Junior Aerobic - děti
20. Keramika - děti 1. - . 3. třídy pokročilí
21. Keramika - děti 1. - . 3. třídy začátečníci
22. Keramika - děti 4. - 5. třídy
23. Keramika - dospělí - středa
24. Pastelky - výtvarný ateliér - děti
25. Plavání - čtvrtek - děti
26. Plavání - středa - děti
27. Plavání - úterý - děti
28. Počítače pro mladší děti - pokročilí
29. Počítače pro mladší děti - začátečníci
30. Příprava na přijímací kroužky - matematika
31. Příprava na přijímací zkoušky - čeština
32. Přírodovědný kroužek - děti
33. Sborový zpěv - dospělí
34. Sborový zpěv - Hašlerky - děti
35. Sborový zpěv - Hvězdičky - děti
36. Sborový zpěv - Lentilky - děti
37. Sborový zpěv - Srdíčka - děti
38. Sólový zpěv - děti
39. Sportovní kroužek 1. - 2. třída
40. Sportovní kroužek 3. - 4. třída
41. Tanec - děti
42. Izraelské tance - děti
12
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Pravidelné kurzy navštěvovalo v 1. pololetí: 537 účastníků, v 2. pololetí: 478
účastníků.
Jednorázové aktivity:
30. 8. 2006 Školení první pomoci pro zaměstnance 1. ZŠ - ve spolupráci s 1. ZŠ,
Fakultní nemocnicí Plzeň Bory a Vyšší odbornou zdravotnickou školou Dr.Mauritzové
4. – 8. 9. 2006 zápis do kurzů KoŠ
7. 9. 2006 Slavnost zahájení školního roku - spolupráce s o.s. SRP a Dětským
parlamentem; akce pro veřejnost
21. 9. 2006 zahájení pravidelných kurzů a aktivit
22. – 24. 9. 2006 “tmelení šesťáků“ - víkendový pobyt s programem zaměřeným na
seznámení, spolupráci a prevenci sociálně-patologických jevů
6. 10. 2006 první zasedání Dětského parlamentu - další setkávání každý pátek ve
školním klubu Oáza
10. a 12. 10. 2006 první setkání se studenty PF ZČU - program představující školní
klub a Komunitní školu
11. 10. 2006 preventivní programy – zahájení - zaměřené na zlepšení atmosféry
ve třídách, případně odstraňování vzniklých vztahových problémů; probíhá ve
školním klubu Oáza a v dramatické učebně během celého školního roku; celkem se
zúčastní 8 tříd z druhého stupně 1. ZŠ
9. 11. 2006 aromamasáže - pro zaměstnance 1. ZŠ, ve spolupráci s FKSP 1. ZŠ,
probíhají během celého školního roku
10. 11. 2006 „Kdo předplave Evžena?“ - plavecká štafeta spojená s výtvarnou
soutěží; akce Dětského parlamentu pro žáky a učitele 1. ZŠ
21. 11. 2006 „Hubená nebo tlustá“ - program prevence proti poruchám příjmu
potravy; pro dívky z 9. ročníků 1. ZŠ
30. 11. 2006 Den otevřených dveří na 1. ZŠ Plzeň - prezentace KoŠ; spolupráce
s 1. ZŠ; akce pro veřejnost
4. 12. 2006 Mikulášská nadílka - akce Dětského parlamentu pro 1. stupeň 1. ZŠ
11. – 15. 12. 2006 Vánoční dílny v Oáze – svíčkování, smaltování, malování na
textil - školní klub Oáza
13. 12. 2006 Taneční soutěž - soutěž v kategoriích: hip-hop, disko, aerobik; akce
pro veřejnost
15. – 16. 12. 2006 vánoční soustředění Divadýlka Strašidílka a Divadla Traple ve školním klubu Oáza
15. –19. 1. 2007 zápis do kurzů KoŠ na 2. pololetí šk.r. 2006/2007
5. 2. 2007 ukázková hodina Izraelské tance - podpora nově otevíraného kurzu
5. – 9. 2. 2007 Výtvarné dílny aneb připravujeme tombolu na ples 1. ZŠ - školní
klub Oáza
9. – 10. 2. 2007 soustředění L.I.M.O. - pracovní víkend ve školním klubu Oáza
10. 2. 2007 Ples 1. ZŠ - spolupráce s o.s. SRP; slavnostní stužkování žáků 9. tříd
16. – 17. 2. 2007 soustředění sboru PLUS
9. – 10. 3. 2007 soustředění starších dětí sborů 1. ZŠ
16. – 17. 3. 2007 soustředění mladších dětí sborů 1. ZŠ
23. 3. 2007 Divadelní přehlídka (s výběrem do dalších kol předcházejících
Dětské scéně) - účast: Divadýlko Strašidílko, L.I.M.O., dramatická skupina M.
Vybírala
23. – 24. 3. 2007 soustředění divadla V KoŠi - ve školním klubu Oáza
30. – 31. 3. 2007 soustředění divadla Traple - ve školním klubu Oáza
12. 4. 2007 prezentace občanského sdružení KoŠ - Velké Karlovice u Vsetína
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16. – 20. 4. 2007 Barevný týden - akce Dětského parlamentu
19. 4. 2007 Jarní koncert sborů 1. ZŠ
26. 4. 2007 mimořádná valná hromada občanského sdružení KoŠ
2. 5. 2007 Výtvarná dílna Smaltové šperky - akce ve spolupráci s knihovnou Města
Plzně pro její zaměstnance; knihovna Vinice
14. – 16. 5. 2007 Divadlo Piki - slovenské divadlo hraje pro Plzeň; akce pro zvanou
veřejnost (ZŠ a MŠ)
21. – 25. 5. 2007 Adopce na dálku - podpora projektu, spolupráce s Dětským
parlamentem
24. – 26. 5. 2007 Bambiriáda 2007 - prezentace občanského sdružení KoŠ
30. 5. koncert sborů - Smetanova síň SVK v Plzni
31. 5. 2007 Den dětí - spolupráce s Dětským parlamentem
11. 6. 2007 koncert sborů - plzeňská synagoga
13. 6. 2007 koncert sborů - plzeňská synagoga
23. 6. 2007 Výtvarná dílna smaltové šperky - akce v rámci festivalu Holostok; akce
pro veřejnost
25. 6. 2007 Letní slavnost - spolupráce s Dětským parlamentem; akce pro veřejnost
3. 7. 2007 Valná hromada KoŠ
Divadelní představení pro veřejnosti:
Divadlo Hra, představení Míček Flíček, 12. 11. 2006
Divadýlko Kuba, představení Vánoční kouzlo, 3. 12. 2006
Divadýlko Kuba, představení Pletené pohádky, 28. 1. 2007
Divadlo PIKI, představení Pipi, 13. 5. 2007
Sportovní víkendové akce:
Voda – Berounka 8. – 10. 6. 2007
Občanské sdružení KoŠ ve školním roce spolupracovalo se dvěma praktikantkami:
Jarmilou Parčiovou, studentkou střední odborné školy profesora Švejcara a Terezou
Kozákovou, studentkou ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, která
pracovala na diplomové práci: „Analýza současného stavu a fungování komunitních
škol v České republice s ohledem na možnost dalšího rozvoje“. Výtisk této práce je
k dispozici v centru KoŠ.

5.3 Účast v soutěžích
soutěž
republiková
krajská
regionální

název
Karlovarský skřivánek
Konverzační soutěž v Aj (9.r.)
Recitační soutěž (3.r.)
Mc Donald Cup
Kinderiáda
Živá voda (Čj, 7.r.)
Recitační soutěž (3.r.)
Karlovarský skřivánek
Přehlídka dětských pěveckých sborů
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městské

Dětský Tartas - dvě čestná uznání
soubor Divadýlko Strašiddílko (12
dětí), soubor Traple (10 dětí)
Konverzační soutěž v Aj (9.r.)
Plzeňský Tajtrlík- soubor Divadýlko
Strašidílko (12 dětí)
Recitační soutěž (3.r.)
Dějepisná olympiáda
Mc Donald Cup
Duatlon
Florbal hoši 6.+7.tř.
Přespolní běh družstev
Florbal dívky 8.+9.tř.
„Strom“ (Vv)














Výchovné poradenství
5.5 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Plán práce na škol. rok 2006/2007 je splněn.
Co se podařilo:
• informativní schůzka rodičů a žáků 9. roč. se zástupci SŠ a SOU dne 7.12.2006
• spolupráce s bývalými žáky naší školy – informace o SŠ a SOU žákům 9. roč.
• přihlášky na SŠ a SOU pro 9. roč. jsou psány a tištěny na PC (vydáváme
přihlášky i na další kola přijímacího řízení)
• rozmístění všech žáků 9.roč. do SŠ a SOU (I. kolo přijímacího řízení,….)
• vypracování individuálních vzdělávacích plánů 2006/2007 integrovaných dětí na
PC
• spolupráce se Střediskem výchovné péče v Plzni - umístění žáků s výchovnými
problémy na diagnosticko-terapeutický pobyt (2 žáci)
• individuální konzultace (2 žáci)
• spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou – nová a kontrolní vyšetření
60 žáků
• návštěva 8. roč. na Úřadu práce - IPS - 4.6.( 8.D,B) a 5.6.2007 (8.C,A)
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,…
• společnými silami (vedení školy, TU, ostatní pedagogičtí zaměstnanci, školní
parlament,…) pomoci dětem s problémy

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.
Garantem plnění byli třídní učitelé, učitelé OV a RV. Na realizaci a plnění MPP se
podílela též komunitní škola s celou řadou aktivit.
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Důraz byl kladen především na formování postojů a dovedností a schopnosti uplatnit
je v praxi. Škola vycházela z předpokladu, že informované dítě dokáže správně
komunikovat, řešit konflikty, bránit se manipulaci, a proto je méně ohroženo sociálně
patologickými vlivy.
Třídní učitelé a učitelé OV a RV nejčastěji realizovali aktivity, které lze shrnout do
těchto okruhů:
• rozvoj sebepoznání
• hodnocení, sebehodnocení, růst sebevědomí
• smysl života, plánování – volba povolání
• řešení konfliktů
• rozhodování, umět se rozhodnout
• komunikační dovednosti
• spolupráce, vrstevnický tlak
• jak se bránit manipulaci
• umění být sám sebou
• práce s emocemi
O jednotlivých projektech, akcích i aktivitách v oblasti sociálně patologických jevů se
učitelé vzájemně informovali na schůzkách předmětové komise OV – RV.
Je nutné zmínit též akce, které škola pořádala v průběhu celého školního roku, např.:
DOD, CPD, sportovní soutěže, veškeré akce OÁZY.
Učitelé využívali metodické pomůcky a materiály, kterými jsou dostatečně vybaveny
kabinety OV a RV.
Akce, projekty:
I. stupeň
2. ročník – akce AJAX - celoroční spolupráce s Policií města Plzně. Pravidelné plnění
úkolů Ajaxova zápisníku, ve kterém se děti seznámily s problematikou dětských
trestných činů, jak chránit vlastní bezpečí, s chápáním pojmu šikana a jejími projevy
a se škodlivostí návykových látek na lidské zdraví.
II. stupeň
6. – 9. ročník projekt „Divadlo ve výchově“ (komunikace, sebeuvědomění, kritické
myšlení)
6. – 9. ročník besedy s policií
9. ročník – beseda “Tlustá nebo hubená”
9. ročník – beseda “Vznik lidského života, prenatální vývoj, antikoncepce”
7. C, 8. B – dotazník zaměřený na mezinárodní výzkum problémů současné
mládeže (Katedra sociologie Filozofické fakulty UK Praha)
8. ročník - exkurze na Úřadu práce

Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
• Třídění odpadů
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.
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1. třídy: Škola v přírodě – Ochrana přírody v praxi (říjen a duben), přírodovědné
vycházky (podzim, jaro), péče o živočichy (říjen – prosinec), ochrana životního
prostředí (duben – květen), návštěva ZOO (červen)
2. třídy: seminář v ZOO – hospodářská zvířata
3. třídy: přírodovědné vycházky
4. třídy: návštěva ZOO
5. třídy – návštěva NP Šumava – režim chování v NP, Ranč Dnešice – poznávání
života přírodních národů, projekt Co s odpady – vyrábění z odpadových materiálů
Školy v přírodě
Škol v přírodě se zúčastnili třídy 1.stupně.
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 60
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)
• škola organizuje schůzky rodičů budoucích prvňáků a to v lednu před zápisem a
na konci školního roku před vstupem dětí do první třídy
• rodiče budoucích prvňáků a šesťáků byli na schůzkách s vedením školy (19.6. a
24.4.) seznámeni s tím, jak tvoříme náš školní vzdělávací program a se změnami,
které čekají jejich děti od září 2007
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
4 rokem a také letním táborem pro děti.
Další informace o sdružení je možné získat na www.srp1zs.wz.cz.
Veřejná pobočka Knihovny města Plzně
- oddělení pro děti i pro dospělé
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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.
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 proběhly inspekce od 12. do 16. a 26. února 2007 a 21. až 23.
února 2007. Protokoly jsou přílohou této výroční zprávy.

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

0
66
22
0
85
45

2

0
0
0
2
0
0

Počet žáků uvolněných z výuky podle § 50 odst. 2 školského zákona:
Předmět
Počet žáků
Tělesná výchova
30
Praktické činnosti
0
Slovní hodnocení mělo 9 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: 0.
7.2 Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho odůvodněných
- z toho částečně odůvodněných
- z toho neodůvodněných
- z toho postoupených jinému orgánu

2
2
0
0
0
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8.
Vlastní hodnocení školy za školní rok 2006/2007
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 2006
9.1 Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2006
(přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
53,091
26,862
21 413 Kč

11 557 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)
základní plavecký výcvik
ostatní výnosy
CELKEM

Doplňková
Hlavní
činnost
činnost
22 672
0
14 100
0
0
1 225
157
0
2 253
1 699
90
0
748
0
360
8
40 380
2 932

CELKEM
22 672
14 100
1 225
157
3 952
90
748
368
43 312

b) Náklady

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

Hlavní
Hlavní čin.
Hlavní
čin. - dotace
činnost Doplňková
příspěvek
CELKEM
ze státního
– ostatní činnost
z rozpočtu
rozpočtu
zdroje
města
15610
491
829
437
17 367
87
0
28
31
146
5786
80
248
417
0
0
20
359
0
0
65
0
22 672

208
0
0
2316
3145
4479
6
1953
134
1933
59
0
14 724

282
0
0
2341
0
0
0
13
0
0
3
0
3 496

173
0
0
848
229
110
0
165
0
0
2
99
2 094

c) Příspěvek na investice z rozpočtu města Plzně v roce 2006:
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6 449
80
248
5 922
3 374
4 589
26
2 490
134
1 933
129
99
42 986

351 tis. Kč
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Příspěvek na investice – prostředky SIPVZ v roce 2006:
d) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2006)
Limit
Skutečnost
Přepočtený počet zaměstnanců
69,69
70,52
Prostředky na platy
15 578 000 15 578 000
Prostředky na OPPP
35 000
35 000
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“
6 512 000 6 512 000
Prostředky SIPVZ
503 400
503 400
Projekt HODINA
43 840
43 840
e) Od 1. března 2005 jsme se stali čtvrtletním plátcem DPH.

22

153 tis. Kč

Rozdíl
0,83
0
0
0
0
0
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Výroční zpráva byla schválena ve školské radě dne 29. 10. 2007.

Miroslava Frousová
předsedkyně školské rady

Plzeň, 15. 10. 2006

Mgr. et Bc. Radek Dolenský
ředitel školy
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PŘÍLOHY
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