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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
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání – rozšířená výuka jazyků
Školní vzdělávací program pro základní

Č.j.

V ročníku
1. a 6.
6.
6.
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vzdělávání – rozšířená výuka tělocviku
Obecná škola
Základní škola
Rozšířená výuka předmětů
cizí jazyky
informatika a výpočetní technika
tělesná výchova

12035 / 97-20
16847/96-2
Č.j.
uč. plán 16333/96-22-21
uč. plán 16845/2001-22
uč. plán 29738/96-22-50

2. – 5.
7. – 9.
5. – 9.
7. – 9.
7. – 9.

Součásti školy
Název součásti

Počet žáků

Počet tříd,
oddělení, skupin

754
176
-

31
6
-

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

Celková
kapacita jídelny
1200

Počet
dětských
strávníků
686

Počet
dospělých
strávníků *
82

Počet přepočtených
pedagogických
zaměstnanců
44,2
5,2
-

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

12

11,8

* uvádějte bez cizích strávníků

Doplňková činnost je prováděna pro 330 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

Počet
tříd
-

Počet zařazených
žáků
-

Poznámka
Dle výkazu S 3-01

Jaký předmět:

3
1. stupeň
skupiny
2. stupeň
4

4

50

cizí jazyky

95

cizí jazyky
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2. stupeň

5
skupin
6

101
144

informatika a výpočetní
technika
Tv, dle výkazu V26-01

1.9 Individuální integrace postižených dětí
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
0
Sluchově postižení
0
Zrakově postižení
0
S vadami řeči
2
Tělesně postižení
2
S více vadami
0
S vývojovou poruchou učení
42
S vývojovou poruchou chování
6
Celkem
53
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 odpovídalo provozu a potřebám školy.
Učební pomůcky byly nakupovány podle potřeby, kterou definovala metodická
sdružení a předmětové komise. Obtíže vznikly ve 2. pololetí, protože došlo
k normativnímu snížení finančních prostředků vlivem úpravy platné legislativy.
Fond učebnic je plánovitě obnovován a doplňován v rámci finančních možností školy.
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.

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.
V dubnu proběhly nové volby, protože končí tříleté funkční období členů stávající
školské rady. Jedno místo za zástupce zřizovatele zůstalo neobsazeno. Viz Příloha
č. 4 ke zřizovací listině Školské rady.
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2.
Údaje o zaměstnancích školy
2.1 Přehled o zaměstnancích školy
Počet zaměstnanců * (ostatní + ped. zam.)
85/ 75,8

Počet pedagogických zaměstnanců *
58/ 49,4

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2 Kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců
Součást
PO
SpŠ
ZŠ
ŠD

1
5

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – fyzický stav
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné bez
+ DPS *
DPS *
8
2
41
1
-

* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3 Věkové složení pedagogických zaměstnanců
Počet pedagogických
zaměstnanců

Průměrná délka
pedagogické praxe

Průměrný věk

19

45

přepočtený stav dle 2.1.

49,4

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

4

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

%
100
18

V kterých předmětech
894
------------------------------163
1.stupeň, Čj, Aj, Z, Tv,
Inf, Hv, Vv
6 neaprobovaných učitelů dokončuje studium na ZČU PF Plzeň.

2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola
Plzeň
Tvořivá škola o.s.
AISIS o.s.
Pavel Zeman, Jindřichův Hradec
ZČU v Plzni
Národní institut pro další vzdělávání Praha
CELKEM
6

Počet
akcí
70

Počet
účastníků
91

Kč
40 680

1
1
1
2
4
79

1
1
1
4
4
102

3 630
1 500
500
30 000
14 890
91 200
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3.
Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
93

Počet odkladů ŠD
navržen skutečnost
15
15

Očekávaný počet
dětí
73

Očekávaný počet
tříd
3

3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
celkem
94

gymnázia
4

Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
69
21

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

U
-

Jiné
-

2
-

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

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

29
15

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
751
426
321
4
9
111
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
11
3

2.pololetí
14
6

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

80 448
867

4.4 Přehled volitelných a nepovinných předmětů, zájmové útvary
Povinně volitelné předměty
Biologická praktika
Dopravní výchova
Konverzace v Aj
Kompenzační cvičení
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…).
•
•
•

ve školním klubu Oáza se dále pravidelně scházel Dětský parlament (každý
pátek)
probíhaly filmové kluby
hrály se turnaje ve stolním fotbale

V květnu odešla na mateřskou dovolenou MgA. Veronika Formánková. Novou
koordinátorkou se stala Mgr. Zuzana Kubíková.

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.
Pravidelné kurzy a aktivity KoŠ byly zahájeny 17. září. Viz leták v příloze. Kurzy
organizačně zaštiťuje občanské sdružení KoŠ.
Pravidelné kurzy navštěvovalo kolem 500 účastníků.
Jednorázové aktivity OÁZY a KoŠ:
20. – 25. 8.
Voda
3. – 7. 9.
Zápis a placení do kurzů KoŠ na nový šk. rok
28. 9.
Výlet parlamentu do lanového centra v Dolních Polžicích
1. – 3. 10.
Tmelení 6.C Melchiorova Huť
3. – 5. 10.
Tmelení 6.B Melchiorova Huť
8. – 10. 10.
Tmelení 6.A Melchiorova Huť
11. 10.
1. setkání se studenty PF ZČU v Plzni
16. 10.
2. setkání se studenty PF ZČU v Plzni
20. 10.
Jóga – přednáška + cvičení 8 – 13 hod
1. 11.
Halloween v Oáze
23. – 24. 11. Soustředění divadelního kroužku v Oáze (M. Fenclová)
29. 11.
DOD
3. 12.
Stáž M. Lázničkové z komunitní školy při ZŠ Hostýnská Praha
5. 12.
Mikulášská nadílka pro děti z I. Stupně 1. ZŠ
7. 12.
Vánoční dílna Patchwork 16 – 18 hod
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9. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
20. 12.
21. 12.
18. – 19. 1.
9. 2.
22. – 23.2.
27. 2.
10. 3.
17. 3.
19. 3.
26. 3.
27. 3.
29. 3.
31. 4.
2. 4.
4. 4.
7. 4.
9. 4.
14. 4.
25. 4.
26. 4.
22. - 23. 5.
3. 6.
4. 6.
9. - 16. 6.
13. - 15. 6.
17. 6.

Deskové hry, aula 11 – 17 hod
Koncert sborů v Masných krámech
Vánoční dílna – smaltové šperky 16:30 – 18:30
Vánoční dílna – svíčky - pro speciální školu
Dílna studentů PF – korálkové šperky
Vánoce s parlamentem – akce v Oáze
Výtvarná dílna deskové hry
Ples školy
Soustředění divadelního kroužku (A. Červená)
Dílna studentů PF – papírové masky
Dílna studentů PF - batika
Dílna studentů PF – náramky přátelství
Plzeňský Tajtrlík – městské kolo soutěžní přehlídky dětských
divadelních souborů 16 – 20 hod
Dílna studentů PF – sádrové masky
Výtvarná dílna – FIMO
Deskové hry
Dílna studentů PF – bavlnky do vlasů
Dílna studentů PF – relax
Pimprlení – představení divadla Střípek
Dílna studentů PF – kufr, miliardář
Dílna studentů PF – relaxační hodina
Dílna studentů PF – hraní
Valná hromada občanského sdružení KoŠ
Festival dětského divadla
Vystoupení pěveckých sborů ve Velké synagoze v Plzni
Dětský den
Parlamentní akce – obcházení tříd – informování o adopci na dálku
Sbírka – Adopce na dálku
Vodácký kurz - Berounka
Letní slavnost ( studenti PF)

5.3 Účast v soutěžích
Škola získala Pohár OŠMS KÚPK za 3. místo v kategorii základní školy v soutěži o
nejúspěšnější školu za školní rok 2007/2008.
soutěž
republiková

krajská

regionální
(okresní)

název
Zahrada písní-sborová soutěž
Karlovarský skřivánek – sólo zpěv
Plavání - dívky
Karlovarský skřivánek – sólo zpěv
Krajská přehlídka školních sborů v
Rokycanech
Dětská divadelní scéna
Soutěž v anglickém jazyce
Recitační soutěž
Karlovarský skřivánek
10
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městské

„Živá voda“
Dětská divadelní scéna
Co má kola jezdí
Zachraňte vodu
Pohár rozhlasu dívky
Mc Donald Cup
Florbal dívky
Florbal hoši
Šplh jednotlivci
Matematická olympiáda, 8. ročník
Pythagoriáda, 6. a 7. ročník
Zeměpisná olympiáda (P.Višňovský)
Recitační soutěž
Olympiáda v německém jazyku
Biologická olympiáda













Výchovné poradenství
5.5 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Plán práce VP na školní rok 2007/2008 byl splněn.
Co se podařilo:
- informační schůzka rodičů a žáků 9. ročníků se zástupci SŠ a SOU dne
11.12.2007
- přihlášky na SŠ a SOU pro 9. ročníky jsou psány a tištěny na PC (vydáváme
přihlášky i na další kola přijímacího řízení)
- rozmístění všech žáků 9.ročníků do SŠ a SOU
- vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované děti
- spolupráce se Střediskem výchovné péče - umístění žáků s výchovnými
problémy na diagnosticko-terapeutický pobyt
- spolupráce s diagnostickým ústavem - umístění žáků s výchovnými problémy
na diagnosticko-terapeutický pobyt
- spolupráce s PPP – nová a kontrolní vyšetření 57 žáků
- návštěva 8. ročníků na Úřadu práce - IPS - 27. 5. 2008 (8. B, C) a 28. 5. 2008
(8. A, D)
Co zlepšit v příštím školním roce :
- konzultační a poradenskou činnost pro žáky s problémy školními, osobními,
rodinnými, výchovnými, psychickými,…
- vybavení rodičovské místnosti
- spolupráci s vedením školy – vzájemná informovanost o žácích s výchovnými
problémy
- společnými silami (vedení školy, TU, ostatní pedagogičtí zaměstnanci, dětský
parlament) - zlepšit vzájemné vztahy mezi dětmi a mezi dětmi a učiteli

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.
11
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Garantem plnění byli třídní učitelé, učitelé OV, RV a OZ. Na realizaci a plnění MPP
se podílel také dětský parlament.
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 metodických sdruženích, předmětových komisích OV
– RV.
Je nutné zmínit též akce, které škola pořádala v průběhu celého školního roku, např.:
DOD, CPD, sportovní soutěže, veškeré akce OÁZY.
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.
5. A – pobyt organizovaný firmou Active Holyday Agency zaměřený na teambuilding
II. stupeň
6. ročník – Tmelení šesťáků, seznamovací pobyt nově utvořených třídních kolektivů a
jejich třídních učitelů
6. – 9. ročník projekt „Divadlo ve výchově“ (komunikace, sebeuvědomění, kritické
myšlení)
6. – 9. ročník besedy s policií
8. ročník - exkurze na Úřadu práce
1. – 9. ročník: ve spolupráci s firmou Active Holyday Agency (AHA) proběhlo
v posledním týdnu školního roku zábavně naučné dopoledne, které bylo zaměřené
na ochranu životů a zdraví osob při vzniku mimořádných událostí. Byly připraveny
činnosti na poskytnutí první pomoci, překonávání překážek v terénu, přesuny
v terénu a týmové aktivity.
Děti strávily celé dopoledne ve svém třídním kolektivu a se svým třídním učitelem.
Akce se uskutečnila jak v prostorách školy, školního hřiště, tak i v jejím okolí (les,
rybník).
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Aktivity vedli zkušení profesionálové, jejichž akcí se už děti z naší školy zúčastnily

Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
• Třídění odpadů
Pokračujeme v projektu Třídíme odpad, nejsme líní! 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).
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 57
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 a asistentkám pedagogů 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 organizovala 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 (17. 6. a
22. 4.) seznámeni s naším školním vzdělávacím programem a se změnami, které
čekají jejich děti od září 2008
• v květnu byly zprovozněny nově upravené internetové stránky školy
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.
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V tomto školním roce také SRP úspěšně ukončil projekt „Školní zahrada – kousek
přírody ve škole“, který byl podpořen dotací zřizovatele ve výši 240 000,-- Kč. Díky
projektu byla upravena zahrada u pavilonu D a E (1. stupeň). Byly vysázeny nové
stromy, keře a další rostliny. Vybudovány nebo instalovány byly také hrací prvky jako
jsou pískoviště, houpačky, hrazdy.
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.
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. Některých představení se zúčastňují i děti z 1. stupně.
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:
TOŠ o.s., 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

0
27
16
1
79
49
0
0
0
0
0
0

Počet žáků uvolněných z výuky podle § 50 odst. 2 školského zákona:
Předmět
Počet žáků
Tělesná výchova
33
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: 1.
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
Podle § 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy zpracovala škola toto
hodnocení a projednala ho v pedagogické radě do 9.10. 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 2007
9.1 Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2007
(přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
54,018
27,212
22 833 Kč

12 900 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
24332
0
13508
0
0
1 187
164
0
2646
1960
11
0
725
0
57
12
41 443
3 159

CELKEM
24 332
13 508
1 187
164
4 606
11
725
69
44 602

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
Hlavní čin.
čin. - dotace
činnost Doplňková
příspěvek
CELKEM
ze státního
– ostatní činnost
z rozpočtu
rozpočtu
zdroje
města
17166
596
785
466
19 013
50
0
1
31
82
6373
84
243
41
0
0
29
275
0
0
71
0
24 332

222
0
0
1022
3133
4692
6
1970
154
2003
54
0
13 852

290
0
0
2427
0
0
0
10
0
0
5
0
3 518

184
0
0
938
240
159
0
191
0
0
3
108
2 320

c) Příspěvek na investice z rozpočtu města Plzně v roce 2007:
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243
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4 851
35
2 446
154
2 003
133
108
44 022

600 tis. Kč
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d) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2007)
Limit
Skutečnost
Přepočtený počet zaměstnanců
73,66
71,101
Prostředky na platy
17 166 000 17 166 000
Prostředky na OPPP
50 000
50 000
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“
7 102 000 7 102 000
Prostředky SIPVZ
13 500
13 500
e) Od 1. března 2005 jsme se stali čtvrtletním plátcem DPH.
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Výroční zpráva byla schválena ve školské radě dne 20. 10. 2008.

Miroslava Frousová
předsedkyně školské rady

Plzeň, 14. 10. 2008

Mgr. et Bc. Radek Dolenský
ředitel školy
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PŘÍLOHY
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