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1. Charakteristika školy  
1.1 Název školy 

 
1. základní škola Plze ň, Západní 18, p říspěvková organizace  
úplná adresa: Západní 18, 323 00 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 
 webové stránky školy: www.zs1plzen.cz 
 
  
 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) 
 
 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství 
Místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských 
služeb 

Západní 18, 323 00 Plzeň  30 737 
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1.4 Vzdělávací program 
 
Název Č.j. V ročníku 
Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání 

 1., 2., 6., 7. 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání – rozšířená výuka jazyků 

 6., 7. 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání – rozšířená výuka tělocviku 

 6., 7. 

Obecná škola 12035 / 97-20 3. – 5. 
Základní škola 16847/96-2 8. – 9. 
Rozšířená výuka předmětů Č.j.  
cizí jazyky uč. plán 16333/96-22-21 8. – 9. 
informatika a výpočetní technika uč. plán 16845/2001-22 8. – 9. 
tělesná výchova uč. plán 29738/96-22-50 8. – 9. 
 
 
1.5 Součásti školy 
 
Název součásti Počet žáků Počet tříd, 

oddělení, skupin 
Počet přepočtených 

pedagogických 
zaměstnanců 

MŠ - - - 
ZŠ 737 30 44,6 
ŠD, ŠK - - - 
ŠD (samostatná)  200 7 5,7 
ŠK (samostatný) - - - 
 
 

Celková 
kapacita jídelny  

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

1200 675 95 11 11 
* uvádějte bez cizích strávníků 
Doplňková činnost je prováděna pro 285 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) 
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1.8 Speciální třídy 
 

 Počet 
tříd 

Počet zařazených 
žáků 

Poznámka 

Přípravná třída - -   
Speciální třída - - Dle výkazu S 3-01 

S rozšířenou výukou   Jaký předmět:  
2. stupeň 4 103 cizí jazyky 

2. stupeň 4 
skupiny 

61 informatika a výpočetní 
technika 

2. stupeň 7 
skupin 

80 tělocvik, tělesná výchova 

 
1.9 Individuální integrace postižených dětí 
 

Vady Počet žáků 
Mentálně postižení 0 
Sluchově postižení 0 
Zrakově postižení 0 
S vadami řeči 4 
Tělesně postižení 1 
S více vadami  0 
S vývojovou poruchou učení 43 
S vývojovou poruchou chování 6 
Autisté 2 
Celkem 56 
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 9 skupinách (6 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. 
Obtíže s nákupem učebních pomůcek přetrvávají z loňského roku vzhledem 
k normativnímu snížení finančních prostředků vlivem úpravy platné legislativy. 
Fond učebnic je plánovitě obnovován a doplňován v rámci finančních možností školy. 
Přednostně se nakupovali nové učebnice na výuku angličtiny a učebnice do ročníků, ve 
kterých se realizuje výuka podle školního vzdělávacího programu.  
Pro vyučování některým předmětům jsou k dispozici odborná centra (2 počítačová 
centra s interaktivní tabulí, 1 multimediální centrum s interaktivní tabulí, 3 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; 7 oddělení ŠD. 2 hřiště, která 
mají umělý povrch. 
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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. Jedno místo za zástupce zřizovatele zůstalo 
neobsazeno. Viz Příloha č. 4 ke zřizovací listině Školské rady. 



Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 
2008/2009 

 7 

2 Údaje o zam ěstnancích školy   
2.1 Přehled o zaměstnancích školy 

 
Počet zaměstnanců * (ostatní + ped. zam.) Počet pedagogických zaměstnanců * 

86/ 75,7 60/ 50,2 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

 
         
2.2 Kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců 

 
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1 Součást 

PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné 
+ DPS * 

VŠ jiné bez 
DPS * 

ZŠ 1,8 4,3 - - - 43,1 - 1 
ŠD 4,7 0,7 - - - 0,3 - - 
* DPS = doplňkové pedagogické studium 
 
 
2.3 Věkové složení pedagogických zaměstnanců 
 

Počet pedagogických 
zaměstnanců 

přepočtený stav dle 2.1 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

Průměrný věk 

50,2 15 43 
 
Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1 
-  v důchodovém věku 2,6 
 
 
2.4 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Kvalifikovanost výuky % V kterých předmětech 
Počet vyučovacích hodin celkem za týden 895 100  ------------------------------- 
- z toho počet hodin nekvalifikovaných 
učitelů 

105 12 1.stupeň, Aj, Tv, Vv 

3 nekvalifikovaní učitelé dokončují studium na ZČU PF Plzeň. 
 
 

2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Vzdělávací instituce Počet 
akcí 

Počet 
účastníků 

Kč 

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola 
Plzeň 

42 50 22 960 

Tvořivá škola o.s. 1 1 3 630 
Pavel Zeman, Jindřichův Hradec 1 1 500 
ZČU v Plzni 1 2 16 000 
Národní institut pro další vzdělávání Praha 3 5 12 430 
CELKEM 48 59 55 520 
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3 Přijímací řízení a další za řazení absolvent ů škol  
3.1 Zápis žáků do 1.třídy 
 

Počet odkladů ŠD Počet dětí u zápisu 
navržen skutečnost 

Očekávaný počet 
dětí 

Očekávaný počet 
tříd 

95 16 16 75 3 
 
 
3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 
 

Z toho přijatých na Počet 
celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

96 8 73 15 - - 
 
 
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2 * 
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku  2 
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání - 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2 
 
 
Počet žáků 
- přihlášených na víceletá gymnázia 29 
- přijatých na víceletá gymnázia 23 
 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání 

Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah 
(počet hodin/týden) 

- - - 
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4 Výsledky výchovy a vzd ělávání žák ů 
4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.) 
 
Počet žáků 

celkem 
Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 
Hodnoceno 

slovně 
734 435 294 5 22 158 

9 žáků plnilo povinnou školní docházku zvláštním způsobem podle § 38 školského 
zákona. 
 
 
4.2 Chování žáků 
 

Počet žáků Snížený stupeň z chování 
1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 15 24 
- z toho 3.stupeň 3 9 
 
 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 
 
Zameškané hodiny celkem 89 215 
- z toho neomluvené 365 
 
 
4.4 Přehled volitelných a nepovinných předmětů, zájmové útvary 
 
Povinně volitelné předměty Nepovinné předměty 
Dopravní výchova Kompenzační cvičení 
Globální výchova Sborový zpěv 
Konverzace v Aj Zdravotní tělesná výchova 
Mladý zdravotník Zájmové útvary 
Seminář z historie Atletika 
Technická praktika Fotbal 
Užité výtvarné činnosti 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. Pravidelně se scházel v pátek 14:10 - 15:10 ve školním klubu Oáza. Pořádá a 
organizuje jednorázové akce pro děti a veřejnost, dále pomáhá při školních akcích a 
zapojuje se  aktivně do dění školy (Den otevřených dveří, Mikulášská, Ples 1.ZŠ, 
Barevný týden, Den dětí…). 

 
Na škole funguje volnočasový školní klub Oáza. Klub je určen zejména žákům 2. 
stupně. Školní klub je otevřen od velké přestávky  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, hrají sportovní 
hry…). 
 
Probíhali zde tvořivé dílny, povídání se zajímavými lidmi, k dispozici měly děti spoustu 
her , pingpongový stůl, stolní fotbálek, kulečník, počítače, výtvarné pomůcky… 

 
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. 
 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzd ělávání v rámci celoživotního u čení: 
Pravidelné kurzy a aktivity  KoŠ  byly zahájeny 15. září. Viz leták v příloze. Kurzy 
organizačně zaštiťuje občanské sdružení KoŠ. 
Pravidelné kurzy navštěvovalo kolem 500 účastníků. 
 
Jednorázové aktivity OÁZY a KoŠ: 

1. 9. - 15. 9. Zápis a placení do kurzů  na nový šk. rok 

17. 9. Zahájení Parlamentu 

22. - 23. 9. Tmelení 6. B 

24. - 25. 9. Tmelení 6. C 

24. 9. Návštěva lanového a laserového centra, 6. C 

6. - 7. 10. Tmelení 6. A 

6.1 0. Návštěva lanového a laserového centra, 6. A 

10. 9. - 17. 10. Malování na stěny v Oáze 

20. 9. Zahájení turnaje ve stolním tenise 

21. 10. Zahájení filmáče v Oáze 

31. 10. Halloween v Oáze 

5. 11. Keramické dopoledne pro Základní školu, Podmostní 1 

5. 11. Návštěva sborů v Dětském domovu Trnová 

6. 11. Korálkování 
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18. 11. Animánie - parlamentní účast na dílně 

22. – 23. 11. Pozdně podzimní přehlídka   
 Apokryf soubor Traple 

5. 12. Den otevřených dveří 

6. 12. Mikulášská 

11. 12. Vánoční dílny 

12. 12. Vánoční vystoupení pro rodiče a děti ze ŠD  

12. 12. - 13.12. Vánoční spaní  ve škole -  soubor Traple 

18. 12. Vánoční dílny 

9. 12. Traple - představení pro 1. a 2. stupeň  

12. 12. Soustředění - vánoční spaní divadelních souborů Strašidílka a 
Traple 

17. 12. Koncert sborů Lentilky a Plus 

19. 12. Besídka sboru Hvězdičky z 90. MŠ 

18. 12. Besídka divadla Traple pro ŠD 

19. 12. Vánoční spaní v Oáze 

leden účast koordinátorky na supervizi Michala Vybírala (3 skupinová 
a 2 individuální sezení) 

19. 1. - 26. 1. Kulečníkový turnaj v Oáze 

19. 1. - 29. 1. Vyrábění dárků do tomboly na ples 1.ZŠ 

22. 1. - 6. 2. Placení kurzů na 2. pololetí 

31. 1. přednáška pro veřejnost - Manažer jako kouč 

9. 2. Zahájení kurzů v 2. pololetí 

14. 2. Ples 1. ZŠ, organizuje SRP, pomoc s organizaci KoŠ 

16. - 20. 2. Sbírka oblečení pro Diakonii Broumov 

26. 2. Palačinkové odpoledne v Oáze 

27. 2. - 1. 3. Setkání autorů deskových her - přednášky, výtvarné dílny 

28. 2. Kreativní minidílna pro veřejnost 

březen Návšteva nízkoprahového klubu Pixla a Selesiánského střediska 
pro mládež 

4. - 5. 3. Účast na Hře na téma Plzeň 2015 

6. 3. Traple a Strašidílko na divadelní soutěžní přehlídce Tajtrdlík 

26. 3. Malování barvami na skolo 

30. 3. Promítání filmu na přání 

2. 4. Smaltování šperků 

3. - 5. 4. Účast souborů TRAPLE a Strašidílka na krajské divadelní 
soutěžní přehlídce Tatras 
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6. - 8. 4. Návštěva KoŠe a Oázy anglickými studenty z Polymouthu 

6. - 8. 4. Barevný týden -růžová,modrá,červená 

7. - 8. 4. Linoryt, příprava na potisk triček 

14. - 17. 4. Turnaj dvojic v kulečníku 

20. 4. - 21. 4. soustředění - spaní  souborů Divadílko Strašidílko 1  a Traple 

25. 4. Dětský divadelní festival 

28. 5. Návštěva divadla Dialog - komponovaný večer pro 7 dětí z řad 
pomocníků na Dětském divad. festiválku 

16. 5. Účast souborů TRAPLE a Divadla v KoŠi na Boleveckých 
slavnostech 

23. - 24. 5. Dračí doupě s divadlem v Oáze 

26. 5. Účast Traple na divadelním festivalu Na prknech Jabloně 

27. - 28. 5. Synagoga zpívá - koncert sborů 

27. 5. Valná hromada 

29. 5. Dětský den 

4. 6. - 7. 6. Divadelní přehlídka Brnkání v Brně  - Traple 

8. - 9. 6. Návštěva KoŠe a Oázy anglickými studenty z Polymouthu 

15. 6. Představení Piráti (výstup z workshopu Dračí doupě) 

16. 6. Letní koncert s výtvarnými dílnami 

20. - 22. 6. Vodácký kurz pro děti na Berounce 

24. - 25. 6. Olympiáda pro 1. a 2. stupeň 

26. 6. Účast na Dnu Slovan 
 
 
5.3  Účast v soutěžích 
 

Umístění Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastně-
ných žáků 

1.místo 2.místo 3.místo 

mezinárodní      
Celostátní přehlídka dětských 
pěveckých sborů - Zahrada písní 
Praha 

50  �  
republiková 

Karlovarský skřivánek  1    
Karlovarský skřivánek 1 �   
Přehlídka pěveckých sborů-
Rokycany 80  �  

Plavání (ml. dívky) 6  �  

regionální 

Hokejbal (8. – 9. třída) 10  �  
konverzační soutěže AJ 2    
Recitační soutěž 2 �  � 

okresní 

Zeměpisná olympiáda 3    
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Mc Donald Cup (4. – 5. třída) 10   � 
Šplh jednotlivci 16  � � 
Pohár rozhlasu dívky (8. – 9. 
třída) 

12   � 

Hokejbal (8. – 9. třída) 10 �   
Mc Donald Cup (1. - 3. třída) 10 �   
Mc Donald Cup (4. – 5. třída) 10 �   
Florbal dívky (6. – 7. třída) 12 �   
Florbal dívky (8. – 9. třída) 12 �   

obvodní 

Florbal hoši (6. – 7. třída) 12 �   
 
2.A získala 1. místo v soutěži Plzeňského deníku o nejlépe vyzdobenou třídu. 
 
Do sportovních soutěží na úrovni obvod až kraj se zapojilo asi 190 závodníků. 
Ve školním kole McDonald´s Cupu bylo zapojeno 160 žáků I. stupně, organizaci 
zajišťoval Mgr. Vladimír Piroch). 
 
 
5.4 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

� škola spolupracovala s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni 
a Faculty of Education University of Plymouth na realizaci projektu v rámci 
Erasmu 

� škola se zapojila do projektu „Diferenciace – zavádění nových metoh a forem 
práce na 2. stupni ZŠ s využitím mentorské podpory“; nositelem projektu je 
Step by Step ČR, o.s. 

� škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT „Školní vybavení pro 
žáky 1. ročníku základního vzdělávání“, č.j. 3638/2009-26 

� škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT „Podpora dopadu 
meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu 
zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky 
(„Hustota“) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství 
v působnosti územních samosprávných celků („Specifika“) na rok 2009“, č.j. 
355/2009-26 

� škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT „Posílení úrovně 
odměňování nepedagogických pracovníků“, č.j. 11 215/2009-26 

� škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT „Zvýšení nenárokových 
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem 
na kvalitu jejich práce, č.j. 24 130/2008-26 

 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
� škola předložila žádost o finanční podporu z OP VK na individuální projekt 

„Využití metody CLIL na základní škole“, z důvodů nesplnění podmínek 
věcného hodnocení byla žádost vyřazena 

 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 
2008/2009 

 14

5.5 Partnerství se školami v tuzemsku 
30. 4. se konalo setkání vyučujících 1. stupně naší školy a Základní školy Praha - 
Radotín, Loučanská 1112/3. Během dopoledne se uskutečnily náslechy ve třídách 
a odpoledne pokračovalo setkání vzájemnými diskuzemi mezi kolegy z obou 
zúčastněných škol. 
 

 
Výchovné poradenství 
5.6 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 
 
Plán práce výchovného poradenství na školní rok 2008/2009 je splněn. 
 
Co se podařilo:  
� informační schůzka rodičů a žáků 9. ročníků se zástupci středních škol dne 9. 12. 

2008 
� přihlášky na střední školy pro vycházející žáky vytištěny na PC všem žákům 

(vydány přihlášky i na další kola přijímacího řízení) 
� rozmístění všech vycházejících žáků do středních škol ( I. kolo přijímacího řízení, 

II.kolo …) - viz tabulka 
 

Počet Střední škola 
z 5. r. ze 7. r. z 8. r. z 9. r. 

Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň 3 1  1 
Masarykovo gymnázium Plzeň 6   1 
Gymnázium L. Pika Plzeň 1   1 
Církevní gymnázium Plzeň 7    
Sportovní gymnázium Plzeň 1   2 
Gymnázium Fr. Křižíka Plzeň 3 1  3 
Konzervatoř Plzeň    1 
Hotelová škola Plzeň    8 
SOŠ a SOU obch.Plzeň - Skvrňany    1 
VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň    3 
SPŠ stavební Plzeň    5 
SPŠ strojnická Plzeň    8 
SPŠ dopravní Plzeň    12 
Obchodní akademie Plzeň    11 
Plzeňská obchodní akademie    4 
SŠ zdravotnická a VOŠ zdr. Plzeň    2 
SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň    10 
SOŠ prof. Švejcara Plzeň    2 
SOŠ obch.,užit.umění a des. Plzeň    3 
SOU elektrotechnické Plzeň    3 
ISŠ živnostenská Plzeň    4 
SŠ sportovní a podnikatelská Plzeň    3 
SOU stavební Plzeň    1 
SOU Plasy    1 
SOU Domažlice   1  
SŠ Oselce  1  1 
SŠ Rokycany    1 
SPŠ potravinářské Pardubice    1 
Celkem 21 3 1 94 

 
� vypracovány individuální vzdělávací plány integrovaných dětí 
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� spolupráce s SVP - doporučení rodičům k umístění žáků s výchovnými problémy na 
diagnosticko-terapeutický pobyt či jednorázové konzultace 

� spolupráce s diagnostickým ústavem - doporučení rodičům k umístění žáků  
s výchovnými problémy na diagnosticko-terapeutický pobyt 

� spolupráce s PPP – ze 77 podaných žádostí na nová a kontrolní vyšetření dostala 
škola výsledky od 50 zákonný zástupců žáků 

� návštěva 8. ročníků na Úřadu práce - IPS - 25. 5. 2009 (8. A, C) a 26. 5. 2009 (8. D, 
B) 

 
Co zlepšit v příštím školním roce : 
� konzultační a poradenskou činnost - pro žáky s problémy školními, osobními, 

rodinnými, výchovnými, psychickými,… 
� vytvoření komise pro žáky s problémy školními, osobními, rodinnými, výchovnými, 

psychickými,… (složení – zástupce ředitele, výchovný poradce, třídní učitel, 
vyučující učitel daného předmětu, zákonný zástupce, žák, popřípadě zástupce PPP 
či SVP, kritéria,...) 

� začlenění této komise do školního řádu 
� spolupráci s vedením školy – vzájemná informovanost o žácích s výchovnými 

problémy 
� společnými silami (vedení školy, třídní učitelé, další pedagogičtí zaměstnanci, školní 

parlament,…) zlepšit na naší škole chování žáků 
 
 
Údaje o prevenci rizikového chování 
Systematické preventivní působení na děti probíhalo ve všech oblastech tak, jak to 
vyplývá ze širokého zaměření školy a v souladu se školním minimálním preventivním 
programem (dále MPP). 
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 rizikovým 
chováním. 

 
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 rizikového chování se učitelé 
vzájemně informovali na metodických sdruženích, předmětových komisích OV – RV. 
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Je nutné zmínit též akce, které škola pořádala v průběhu celého školního roku, např.: 
den otevřených dveří (DOD), celoškolní projektový den (CPD), sportovní soutěže, 
veškeré akce OÁZY. 
 
Akce, projekty :  
I. stupeň  
2. ročník – akce AJAX - celoroční spolupráce s Městskou policií. 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, B – projekt „Správná třída“, realizovaný ve spolupráci s PPP Plzeň. Projekt byl 
zaměřen na řešení konfliktů, na vztahy mezi dětmi, na komunikační dovednosti.  
DOD – spolupráce s Vodní záchrannou službou 
Akce Cestou necestou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro děti do 8 let a jejich 
rodiče o zásadách správného pohybu dětí na silnici, používání dětských autosedaček, 
bezpečnostních pásů, reflexních materiálů apod. 
 
II. stupeň 
6. ročník – Tmelení šesťáků, seznamovací pobyt nově utvořených třídních kolektivů a 
jejich třídních učitelů 
6. B, 7. A, 8. C . - projekt „Divadlo ve výchově“ (komunikace, sebeuvědomění, kritické 
myšlení) 
6. B – program „Správná třída“ – spolupráce s PPP (Bc. Lukáš Eisenvort) – průzkum 
vztahů ve třídě, vytváření příznivého klimatu třídy 
6. – 9. ročník besedy s Městskou policií 
8. ročník -  exkurze na Úřadu práce 
9. ročníky – beseda „Těhotenství, porod, šestinedělí“ 
Projekty: 
6. A, 7. B, C – „Zdravá výživa“ 
8. B  - „Biovýživa“ 
Zdravotně-preventivní projekt DNY ZDRAVÍ NA ZŠ . Projekt na téma zdravá výživa a 
její vliv na zdraví . Pořadatelem projektu byla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. 
Program obsahoval sestavení zdravé snídaně, testování fyzické kondice, změření 
podílu tuku v těle a Body Mass Indexu (hmotnostní index). 
Součástí programu byly vědomostní testy o ceny a distribuce propagačních předmětů 
dětem souvisejících s tématem projektu. 
 
 
Údaje o programu environmentálního vzd ělávání, výchovy a osv ěty 
Třídění odpad ů  
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). 
 
Projekty 
V rámci celoškolního projektového dne proběhlo několik dílen s ekologickým 
zaměřením. Např.: Domácí mazlíčci, Šelmy v ZOO apod. 
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Během celého roku probíhaly ve třídách projekty se zaměřením na ekologickou 
tématiku. Např.: Odpady, Les, Zdravá výživa, Ekosystémy, Domácí zvířata. 
 
ZOO 
Během loňského roku jsme využili dvě permanentky do ZOO – 300 vstupů. V ZOO jsme 
využily výukové programy zaměřené na poznání různých ekosystémů a lidových tradic. 
Navštívili jsme i Akvateru. 
 
Školy v p řírodě 
Škol v přírodě se zúčastnily téměř všechny třídy 1.stupně. Na školách v přírodě 
probíhaly programy zaměřené na bližší poznání přírody. 
 
Další akce 
Adopce na dálku: přispěli jsme dvěma dívkám z Indie na školné, aby se mohly 
vzdělávat a měly tak v budoucnu větší šanci na zlepšení jejich sociální situace.  
Úklid školního prostranství - úklid probíhal podle stanovených týdenních plánů.  
V předvánočním období byly druhé třídy na exkurzi a vánočním programu v Hornickém 
muzeu v Příbrami. 
V rámci dopolední výuky proběhly přírodovědné vycházky. 
Děti z naší školy postoupily do městského kola biologické olympiády. 
Koordinátorka navštívila Krajskou konferenci koordinátorů EVVO, a Konferenci o 
udržitelných zdrojích. 
 
 
5.7 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a speciálně 

pedagogickým centrem (SVP) 
Spolupráce je rozložena do celého školního roku, během kterého bylo podáno 77 
žádostí o vyšetření žáků. Škola dostala výsledky od 50 zákonný zástupců žáků. 
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. 
 
 
5.8 Spolupráce 
Spolupráce s rodi či 
� třídní aktivy (3 za školní rok: září – informace o školním roce, navázání spolupráce 

s rodiči, listopad a duben – průběžné hodnocení 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 (11. 6. a 
14. 4.) seznámeni s naším školním vzdělávacím programem a se změnami, které 
čekají jejich děti od září 2009 

 
SRP – sdružení rodi čů 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 5 rokem a 
také letním táborem pro děti. 
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Další informace o sdružení je možné získat na www.srp1zs.wz.cz. 
 
Fakulta pedagogická Západo české univerzity v Plzni 
� spolupráce při blokových a souvislých praxích studentů, asistentské praxe na 1. 

stupni 
� spolupráce s katedrou angličtiny: 

19. 3. až 8. 5. – praxe dvou studentek učitelství britské partnerské univerzity 
v Plymouth, Faculty of Education, na 1. stupni 
6. až 8. 4. – náslechy 23 studentů učitelství a jejich lektorů z britské partnerské 
univerzity v Plymouth, Faculty of Education 
8. a 9. 5. - náslechy 15 studentů učitelství a jejich lektorů z britské partnerské 
univerzity v Plymouth, Faculty of Education 

 
Step by step ČR, o. s.  
Zapojili jsme se do projektu „Diferenciace – zavádění nových metoh a forem práce na 2. 
stupni ZŠ s využitím mentorské podpory“. Cílem projektu bylo zavést na 2. stupni 
základních škol nové metody a formy práce podporující implementaci Rámcového 
vzdělávacího programu prostřednictvím diferenciace výuky a individuálním 
mentoringem pedagogické práce. 
 
Nakladatelství Fraus  
Jsme Partnerská škola tohoto nakladatelství. Učitelé poskytují nakladatelství zpětnou 
vazbu o práci s učebnicemi a dalším metodickým materiálem. Na seminářích učitelé 
předávají své zkušenosti kolegům. 
 
Všeobecná zdravotní pojiš ťovna ČR 
� Cestou necestou pro děti do 8 let a jejich rodiče o zásadách správného pohybu dětí 

na silnici, používání dětských autosedaček, bezpečnostních pásů, reflexních 
materiálů apod. 

� Zdravotně-preventivní projekt DNY ZDRAVÍ NA ZŠ . Projekt na téma zdravá výživa 
a její vliv na zdraví . Program obsahoval sestavení zdravé snídaně, testování 
fyzické kondice, změření podílu tuku v těle a Body Mass Indexu (hmotnostní index). 
Součástí programu byly vědomostní testy o ceny a distribuce propagačních 
předmětů dětem souvisejících s tématem projektu. 

 
Veřejná pobo čka Knihovny m ěsta Plzn ě 
- 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 d ětí a rodi čů 
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 tělocviku a tělesné výchovy prostřednictvím finančních příspěvků na 
činnost sportovních klubů, se kterými má škola uzavřené dohody o vzájemné 
spolupráci. 
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Mlékárna Kunín a.s.  
Zajištění dvou automatů z dotovaného programu Školní mléko a prodej mléčných 
kreditek žákům. 
 
ZOO Plzeň 
Zajištění podmínek v naší škole pro dva běhy příměstského tábora od 1. 7. do 29. 7. 
 
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, Středisko volného času dětí a mládeže  
ČR: TOŠ o.s. 
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6 Údaje o výsledcích inspek ční činnosti provedené Českou školní inspekcí  
V tomto školním roce neproběhla žádná inspekční činnost na škole ze strany ČŠI. 

 
 
7 Výkon státní správy  
7.1 Rozhodnutí ředitele školy (podle § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona, v platném znění) 
 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Zamítnutí žádosti o povolení individuálního 
vzdělávacího plánu podle § 18 

0 0 

Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího 
ročníku podle § 17 odst. 3 

0 0 

Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní 
docházky podle § 37 

0 0 

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku 
základní školy podle § 39 odst. 2 

0 0 

Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 83 0 
Přestup žáka podle § 49 odst. 1 34 0 
Převedení žáka do jiného vzdělávacího 
programu podle § 49 odst. 2 

0 0 

Zamítnutí žádosti o povolení pokračování 
v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 

0 0 

Zamítnutí žádosti o pokračování v základním 
vzdělávání podle § 55 odst. 1 

0 0 

Podmínění vyloučení a vyloučení žáka ze 
školy nebo školského zařízení podle § 31 
odst. 2 a 4 

0 0 

Povolení a zrušení povolení individuálního 
vzdělávání žáka podle § 41 

0 0 

 
Počet žáků uvolněných z výuky podle § 50 odst. 2 školského zákona: 
Předmět Počet žáků 
Tělocvik nebo Tělesná výchova 31 
Hudba 1 
Svět práce 1 
                                            
Slovní hodnocení mělo 8 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 2 
- z toho odůvodněných 0 
- z toho částečně odůvodněných 1 
- z toho neodůvodněných 1 
- z toho postoupených jinému orgánu 0 
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8 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, org anizacemi 
zaměstnavatel ů a dalšími partnery p ři pln ění úkol ů ve vzdělávání  
Přihlásili jsme se do projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost 
technických oborů. Realizátorem je Krajská hospodářská komora Plzeňského 
kraje, Teslova 3, Plzeň. 
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9 Základní údaje o hospoda ření školy za kalendá řní rok 2008  
9.1 Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2008         
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 
Počet zaměstnanců 58/ 53,04 28/ 26,77 
Dosažený průměrný 
měsíční plat 

23 372 Kč 13 142 Kč 

 
 
9.2 Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

 
a) Příjmy (kalendářní rok 2008) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

24 236 --- 24 236 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

0 --- 0 

dotace na provozní výdaje 13 511 0 13 511 
příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele 0 1 194 1 194 
poplatky od rodičů – školné 179 0 179 
příjmy z doplňkové  činnosti 0 2 015 2 015 
ostatní příjmy  4 690 0 4 690 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2008) 

 

Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost CELKEM 

Investi ční 1 109 2 205 0 3314 
Neinvesti ční 24 236 18 599 2 503 45 338 
z toho: --- --- --- --- 
- přímé náklady     
    na platy pracovníků 17 207 1 441 449 19 097 
    ostatní osobní náklady 67 2 34  103 
    zákonné odvody + FKSP 6 386 535 179 7 100 
    náklady na DVPP 56 0 0   56 
    náklady na učební pomůcky 140 0 0  140 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 119 13 2  134 
    ostatní náklady 261 0 0  261 
 - provozní náklady     
    energie 0 3 366 253 3 619 
    opravy a údržba nemovitého majetku 0 4 888 332 5 220 
    nájemné 0 0 0 0 
    odpisy majetku 0 2 001 63 2 064 
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c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2008) 
 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 71,44 69,414 2,026 
Mzdové prostředky na platy 17 084 000 17 084 000 0 
Mzdové prostředky – OPPP 67 000 67 000 0 
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 6 917 000 6 917 000 0 

Doplnit komentář k případným rozdílům. 
 
 
d)   Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků,  objem vynaložených   

Kč),  v rámci jakého programu  
Vzdělávání Počet pedagogických 

pracovníků 
Kč  

Vedoucích pracovníků 5 7 390 
V oblasti cizích jazyků 4 4 940 
V oblasti SIPVZ 0 0 
K prohloubení odbornosti 50 43 190 
Odborná literatura pro učitele 0 0 
CELKEM 59 55 520 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace 
2008/2009 

 24

Výroční zpráva byla schválena ve školské radě dne 19. 10. 2009. 
 
 
 
Lenka Šmídová 
předsedkyně školské rady 
 
 
Plzeň, 6. 10. 2009                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. et Bc. Radek Dolenský 
ředitel školy 
 


