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Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35,
příspěvková organizace
Základní škola

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň je úplnou školou s kmenovými třídami, odděleními
školní družiny a školní jídelnou. Od 1. ledna 2001 je součástí Benešovy základní školy i rodinná
mateřská škola, pracuje podle vlastního samostatného Školního vzdělávacího programu MŠ. Od 3.
ročníku je většinou zřizována i třída se zaměřením na lední hokej.
Soubor budov Benešovy školy na Doudlevecké třídě v Plzni patří k nejvýznamnějším památkám
architektury 20. let 20. století ve městě. Byl postaven pro III. obecnou školu jako druhá novostavba
školní budovy v Plzni od vzniku Československé republiky.
Projekt stavby vypracoval v roce 1923 architekt a stavitel F. Doubek podle návrhu Ing. arch. H. Zápala
z Plzně.
Škola byla otevřena v r. 1925 za přítomnosti pozdějšího prezidenta dr. E. Beneše, po němž získala
čestný název.
Třípodlažní školní budova byla vybudována na půdorysu písmene L. Hlavní prostory školy byly
umístěny v nárožní části objektu. Učebny se nacházely v obou křídlech. Mezi hlavní školní budovou a
sousední dvoupodlažní mateřskou školou byl vytvořen parkový prostor, za školní budovou zahrada a
hřiště s umělým povrchem.
Provoz školy značně ovlivnilo nekvalitní provedení železobetonových konstrukcí, v důsledku čehož
bylo v 60. a 90. letech uvažováno o její demolici. V obou případech však byla budova zachována a
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rekonstruována. Stav budovy byl téměř na čtvrtstoletí stabilizován, další prováděné stavební úpravy
však poškozovaly architektonické hodnoty stavby.
Na základě posouzení stavu železobetonových konstrukcí bylo v roce 1995 rozhodnuto o celkové
rekonstrukci budov školy. Při celkové rekonstrukci budovy byly zachovány pouze nosné zdi a dvě
hlavní schodiště.
Rekonstrukcí budov získala Benešova škola nové moderní prostory, přičemž byly zachovány základní
architektonické hodnoty obou historických staveb. Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 31. 3.
2011 je areál Benešovy školy se zahradou pro své nesporné památkové hodnoty prohlášen kulturní
památkou.
Škola je nositelkou tradice kvalitních vzdělávacích a výchovných výsledků v demograficky
komplikovaném obvodu města. Vnitřní dispozice školy odpovídají potřebám moderní školy. V budově
jsou kromě kmenových tříd i odborné učebny a pracoviště, dvě počítačové učebny. Digitální
technologie je zavedena také v kabinetech a kmenových třídách. Škola disponuje hřištěm s umělým
povrchem a zahradou, její součástí je dobře fungující školní družina v budově základní školy a
mateřská škola v samostatné budově.
Mateřská škola
Mateřská škola je součástí Benešovy základní školy. Budova mateřské školy stojí samostatně, vedle
budovy základní školy. Obě budovy byly rekonstruovány a předány do užívání od září 1998. Škola je
nedaleko centra města v živé administrativní a průmyslové části Plzně.
Mateřská škola byla na základě rozhodnutí Magistrátu města Plzně zřízena jako jednotřídní. Od září
roku 2009 byla rozšířena na dvoutřídní mateřskou školu. Spojením mateřské a základní školy má
mateřská škola možnost využívání tělocvičny a venkovního hřiště spolu s veškerým sociálním a
technickým zázemím velké školy včetně stravování.
Budova mateřské školy je jednopatrová se dvěma samostatnými vchody. V přízemí je situována jedna
třída s kapacitou 26 dětí, v 1. patře druhá třída mateřské školy se sníženou kapacitou do 18 dětí. Do
mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří let. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 do
16.00 hodin. Vedle budovy na jižní straně se rozkládá zahrada.
Děti v mateřské škole jsou stále spolu, mají k dispozici rozlehlou třídu i hernu. Samotné prostředí
školy vytváří předpoklady pro důvěrnou a přátelskou atmosféru.
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1. Základní údaje o škole
1.1

Název školy (podle zřizovací listiny)

Základní škola: Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková
organizace
Sídlo školy:
Ulice, č. p., č. o.: Doudlevecká č. p. 35, č. o. 1692
PSČ, město: 301 00 Plzeň
IČ:

708 79 761

IZO:

ZŠ 102 228 131
MŠ 107 54 34 94
ŠD 115 400 150

REDIZO: 600069532
Právní forma:
Příspěvková organizace
Zřizovatel:
Označení zřizovatele: město Plzeň
funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně prostřednictvím Magistrátu města Plzně a v
souladu s organizačním řádem MMP
Adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Vedoucí odboru školství: Ing. Dagmar Škubalová
Kontakty: 378 033 100
Vedení školy:
Jméno ředitele školy: Mgr. Ivana Čapíková, od 1. 5. 2018 Mgr. Iveta Žižková
Statutární zástupce ředitele školy:
PaedDr. Marie Šollová
Telefonní spojení:
č. tel.: 378 028 564 ústředna (spojovatelka), 378 028 560 přímá linka na ředitelku školy, mobil
+420 725 957 266
Faxové spojení:
fax: 378 028 567
E – mailové spojení:
e-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
Webové stránky školy:
www.benesovaskola.cz
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1.2

Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení

č. j. 11 267/2009-21
Rozhodnutí ze dne 14. 5. 2009, s účinností od 16. 6. 2009, výmaz ředitele a statutárního orgánu
právnické osoby – ředitelka školy Mgr. Ivana Čapíková (od 1. 4. 2009), výmaz Čestmír Kunz.

1.3

Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a
školských zařízení)

Hlavní budova,
ředitelství
Místa poskytovaného
vzdělání nebo
školských služeb

1.4

Adresa

Počet tříd

Počet žáků

Doudlevecká 35, 301 00, Plzeň

19

341

Doudlevecká 35, 301 00, Plzeň (ŠD)

4

93

Doudlevecká 37, 301 00, Plzeň (MŠ)

2

44

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v
Rejstříku škol a školských zařízení
Popis oboru
Základní škola

Kód oboru
79-01-C/01

Kapacita oboru
540 žáků

Název
ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Č.j.
724/2013

V ročníku
1. – 9. ročník

Počet žáků
2017/2018
44
341
93

Počet tříd, oddělení, skupin
2017/2018
2
19
4

1.5

Součásti školy
Název součásti
MŠ
ZŠ
ŠD

Komentář: kapacita MŠ – 44 dětí, kapacita ZŠ – 540 žáků, kapacita ŠD – 120 žáků

1.6

Zařízení školního stravování

Celková kapacita
jídelny
500 jídel

1.7

Počet dětských
strávníků
331

Počet dospělých
strávníků *
47

Celkový počet
zaměstnanců
5

Přepočtený počet
zaměstnanců
5,00

Zajištění dalšího stravování

Příprava dietního stravování*
(bezlepková a šetřící dieta)
ne

Projekt Mléko do škol

Projekt Ovoce do škol

ano

ano

*podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
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1.8

Typ školy

Úplná, bez spojených ročníků v jedné třídě.

1.9

Spádový školský obvod školy

Spádový obvod školy je ohraničen ulicí U Trati, Klatovskou třídou, řekou Radbuzou po Doudlevce
včetně.
Demografické podmínky
Škola stále aktivně spolupracuje s vedením hokejového klubu HC Plzeň 1929, zejména s p. Černým a
p. Maříkem, který je předseda Rady školy. Ve školním roce 2017/2018 byl opět zaznamenán zvyšující
se počet žáků – hokejistů zejména na 1. stupni (1., 2. třídy). Významný podíl na této pozitivní situaci
má pan Michal Mařík, trenér HC Plzeň 1929.

1.10 Speciální třídy
Typ
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

Počet tříd
0
0
2

Počet zařazených žáků
0
0
48

Poznámka
Dle výkazu M3
Předmět: Tv

1.11 Materiálně technické zajištění školy
Materiální zabezpečení
Podle skic Ing. arch. H. Zápala z městského stavebního úřadu vypracoval stavební dokumentaci v
srpnu 1923 plzeňský architekt a stavitel F. Doubek. Stavba školy byla zadána F. Holcbechrovi, staviteli
z Plzně. Ten stavbu zahájil v listopadu 1923, budova mateřské školy byla dokončena v říjnu 1924,
stavba školní budovy v prosinci 1925. Městská rada schválila pro zásluhy v odbojové činnosti a pro
pedagogickou činnost pojmenování nové školy po Dr. E. Benešovi. Slavnostní otevření Benešovy školy
se konalo 27. prosince 1925 za přítomnosti ministra zahraničí E. Beneše.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 31. 3. 2011 je areál Benešovy školy se zahradou pro své
nesporné památkové hodnoty prohlášen kulturní památkou.
Dne 28. 10. 2011 byla na budově školy slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná bývalému
presidentu Dr. Edvardu Benešovi.
Materiální, technické a prostorové zázemí školy je nadstandardní. Kromě kmenových učeben
disponuje škola i odbornými učebnami, počítačovými učebnami, školní dílnou, zahradou, kterou
mohou využívat žáci ZŠ i děti MŠ, tělocvičnou, posilovnou a hřištěm s umělým povrchem.
Na škole je k dispozici více než 97 počítačů. Vyhovující je množství moderní audiovizuální techniky,
škola disponuje 11 interaktivními tabulemi Také provozní technika je nadstandardní. Vytápění a
větrání je řízeno digitálně, teplota v podkroví školy je udržována chlazeným větráním, některé
místnosti jsou vybaveny klimatizační jednotkou. Ostraha majetku a bezpečnost je posílena novým
interním kamerovým systémem, novým zabezpečovacím zařízením, hygienická úroveň sociálního
zařízení odpovídá evropským trendům.
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Kmenových učeben je 19, některé jsou vybaveny stavitelným nábytkem, který je upravován během
roku podle tělesných proporcí žáků.
V příštím školním roce je nutné vybavit další učebny stavitelným nábytkem, dokoupit chybějící
pomůcky, obnovit fond učebnic.
Ve všech třídách jsou moderní PC sestavy, které obnovuje SIT MMP.
Byla provedena další etapa výmalby podkroví, MŠ, kabinetu 1. stupně, školní jídelny, kanceláře
vedoucí ŠJ, tříd ŠD, kanceláře ŘŠ, ZŘ, sekretariátu, tělocvičny, včetně omyvatelných nátěrů.
Kancelář ŘŠ byla vybavena klimatizační jednotkou, novým nábytkem a osvětlením.
V rámci záruky byla provedena oprava terasy Heldova ulice.
Zahájena byla druhá etapa nátěru a renovace oken a to v prvním patře hlavní budovy.
Do kabinetu prvního stupně byla položena místo starého koberce nová vinylová podlaha.
V MŠ byla provedena rekonstrukce prostoru pro vydávání obědů a svačinek pro děti.
Novým konvektomatem a pánví byla vybavena školní jídelna.
Zastíněna byla střešní okna ve štítu hlavní budovy – první etapa.
Též byly provedeny drobné opravy vybavení školy.
Žáci mají k dispozici relaxační místnost, kterou využívají o volných hodinách. Dohled po celou dobu
provozu zajišťuje pedagog.
Škola má školní dílnu, podporuje technické vzdělávání žáků. Finanční prostředky na nákup
nadstandardního vybavení získala z dotací na podporu technického vzdělávání.
Pozornost byla též věnována pracovnímu prostředí zaměstnanců. Pro ně byly zakoupeny nové
lednice, dokoupeny kancelářské židle, mikrovlnná trouba.

1.12 Školská rada
Plzeň, statutární město jako zřizovatel Benešovy základní školy a mateřské školy Plzeň, Doudlevecká
35, příspěvkové organizace na základě usnesení RMP č. 1540 ze dne 15. 12. 2005 vydalo zřizovací
listinu, kterou zřídil Školskou radu. Školská rada má celkem 6 členů.
Volby do školské rady oprávněných osob z řad zákonných zástupců proběhly dne 16. 4. 2018, volba
zástupců pedagogických pracovníků školy do školské rady proběhla dne 31. 8. 2018.
Statutární město Plzeň jako zřizovatel naší organizace, v souladu s obecně závaznou vyhláškou
statutárního města Plzně č. 8, Statut města doplnil zřizovací listinu školské rady takto:
Za zřizovatele: 2 členové
Za pedagogické pracovníky: 2 členové
Za zákonné zástupce: 2 členové
8
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2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1

Odborná kvalifikace dle zákona 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků
fyzický/přepočtený
40/36,3
100%

2.2

Z toho odborně kvalifikovaných
31/30,20

83%

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce
nastoupili do ZŠ a MŠ

Celkový počet: 0

2.3

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce
nastoupili do ZŠ a MŠ

Celkový počet: 16

2.4

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli
ze školy

Celkový počet: 15

2.5

Nepedagogičtí pracovníci

Celkový počet: 14

2.6

Věkové složení učitelů

Věk

Učitelé

do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
60 a více let
Celkem
Rodičovská dovolená

2.7

muži
1
6
0
0
7
0

ženy
12
13
7
1
33
5

Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků

Název
Dnešní finanční svět ČS
Kreativní výtvarné techniky
Základy první pomoci při úrazech dětí
Hry a cvičení ss pohybem trochu jinak
Matematika nemusí být vážná věc
Společně najít řešení
Cesta k čtenářské gramotnosti
Postsovětská střední Asie

Počet zúčastněných pracovníků
2
1
2
1
1
1
1
1
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SPU jako celoživotní zátěž
Budování vztahů v kolektivu třídy
Jak pracovat s dětmi s autismem
Klady a zápora hyperaktivity
Komunikace s rodiči – společně s rodiči
Metodický průvodce první třídou
Celkem:

1
1
1
2
2
1
18

Důležitou součástí DVPP byly i interní školení:









Škola On line
Základní dokumenty školy
Zdravá školní jídelna
Bezpečnost a ochrana osob
Požární ochrana
CO osob (smluvní partner)
BOZP a PO (smluvní partner)
Osobní ochranné pracovní pomůcky

Dále pak:



samostudium odborné literatury
konzultační schůzky sekcí

2.8

Asistenti pedagoga

Celkový počet asistentů pedagoga
fyzický/přepočtený
5/3,38

Z toho odborně kvalifikovaných
3
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3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení
absolventů škol
3.1

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Počet dětí u zápisu
45

3.2

Počet odkladů PŠD
14

Očekávaný počet dětí
40

Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Počet absolventů
celkem (absolvent
ZŠ = 9 let PŠD)
29

Gymnázia
4 letá
0

Gymnázia
6 letá
0

Z toho přijatých na:
Gymnázia
SOŠ
8 letá
1
20

Počet žáků:
přihlášených na víceletá gymnázia
přijatých na víceletá gymnázia

3.3

Očekávaný počet tříd
2

SOU

Jiné

9

1

3
1

Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2

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

1
1

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

3.4

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/2016
Počet kurzů
0

Počet absolventů
0
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Školní vzdělávací program - „Škola nejen hokejová“, č. j. 724/2013
Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce,
příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V charakteristice
ŠVP jsou vymezeny na úrovni školy s tím, že budou v rámci vzdělávacího procesu, tj. při výuce, ale i
mimo ni, uplatňovány všemi pedagogy.
Škola rozvíjí:





životní dovednosti
různé typy inteligence
zdravý životní styl
kompetenční dovednosti

Za pomoci:




psychicky bezpečného školního prostředí
společně vytvářených pravidel chování
hodnocení a sebehodnocení

Metodami:







komunitní kruh
kooperativní výuka
projektové vyučování
činnostní učení
práce i informacemi z mnoha zdrojů
další aktivizující metody

Rovné příležitosti ke vzdělávání - ŠVP „Škola nejen hokejová“ klade důraz na práci s každým
dítětem na principu rovného přístupu ke vzdělávání.

4.1

Prospěch žáků (stav k 31.8.)

Počet žáků
341
z toho
1 (§ 38)

Prospělo
s vyznamenáním
(s pochvalou)
170
z toho
1

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

165

6

6

1

0

0

0

0

Počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)
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4.2

Chování žáků

Snížený stupeň z chování
z toho 2. stupeň
z toho 3. stupeň

4.3

Počet žáků
1. pololetí
6
0

2. pololetí
3
3

Docházka žáků (celkem za školní rok)

Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem

38 251
568

Komentář: Do omluvených hodin se též započítávají i vyučovací hodiny – omluvené, žáků hokejistů, kteří se během školního
roku účastní celé řady hokejových turnajů, reprezentace Plzeňského kraje a dalších soutěží.

4.4

Přestupy žáků mezi ZŠ

4.4.1

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 21
Důvody: stěhování, svěření do péče otci, babičce, střídavá péče, ukončení aktivní činnosti u klubu HC
Plzeň 1929, rodinné důvody
4.4.2

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 36
Důvody: stěhování do Plzně, změna bydliště v Plzni, nábor aktivních hráčů HC Plzeň 1929, přestup z
jiné školy
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5. Prevence rizikového chování
Škola vycházela z aktuální směrnice k primární prevenci rizikového chování žáků a z aktualizovaného
minimálního preventivního programu školy. Oba dokumenty vymezují terminologii a začlenění
prevence do ŠVP ZV. Definují minimální preventivní program, dávají doporučení pedagogům, jak
postupovat při možném výskytu vybraných forem rizikového chování žáků.
Počátkem září byly stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i žáky. Byl vypracován roční plán práce
ŠMP a vytvořen nový Minimální preventivní program. Na konci září se ŠMP seznámila ve spolupráci s
výchovnou poradkyní s jednotlivými individuálními plány konkrétních žáků. Taktéž byly zajištěny a
překontrolovány kontaktní údaje institucí a organizací, které se angažují v prevenci sociálně
patologických jevů. Pozornost byla věnována i integrovaným žákům – cizincům.
Významným bodem v polovině září bylo konání dvoudenního adaptačního kurzu pro žáky šestých
tříd, který se konal v Plasích a v Plzni na Lochotíně.
Na konci září byl pak adaptační kurz žáků šestých tříd vyhodnocen.
V listopadu byla zpracována žádost na grantový program „Podpora primární prevence sociálně
patologických jevů“. V tomto grantovém programu následně naše škola uspěla a může tak uspořádat
další adaptační kurz, který se uskuteční v září 2018.
V lednu se uskutečnila přednáška na téma setkání s cizí osobou pro žáky prvního stupně. Přednášela
ŠMP. Vždy po jedné vyučovací hodině.
V únoru se konala přednáška na téma nebezpečí a škodlivost kouření za účasti lékaře z FN Plzeň.
V březnu byly provedeny dotazníky na téma průzkumu možné šikany ve třídě 5. B a následně ve
stejné třídě i dotazníky na téma třídního klimatu.
V dubnu se konala přednáška na téma ilegální drogy, kterou žákům osmých a devátých ročníků
přednášela ŠMP.
V květnu se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili Branného dne v Plzni na Bílé Hoře, který
uspořádala MP Plzeň ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1. V jubilejním desátém ročníku naše škola zvítězila a
získala tak na celý rok putovní trofej dvouhrbého velblouda. Oběma družstvům se následně dostalo
vřelého přijetí v ředitelně školy.
V červnu se uskutečnila přednáška na téma přiznání sexuální orientace u dospívajících. Tuto
přednášku představil pan Miloslav Zezula – konzultant v projektu S barvou ven (organizace se zabývá
problematikou comming outu – přiznání sexuální orientace především u dospívajících) a byla určena
žákům osmých a devátých ročníků.
Ne vše se ale dařilo podle plánu. Neuskutečnila se plánovaná přednáška neplánovaná těhotenství a
interrupce (z časových důvodů). ŠMP však pravidelně ve všech třídách, kterých se konkrétní
problematika týká, sama přednášela a diskutovala se žáky a to průběžně během celého školního roku.
ŠMP rovněž spolupracoval s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který byl příležitostně
kontaktován. Většinou se jednalo o neomluvenou absenci či nevhodné chování žáků. Spolupráce s
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OSPOD funguje skutečně velmi dobře. Po celý školní rok 2017/2018 probíhala pravidelná komunikace
mezi třídními učiteli. Spolupráce všech zainteresovaných byla velmi dobrá.
Velice dobrá komunikace a spolupráce během celého školního roku probíhala s VP, která přizvávala
ŠMP na důležité výchovné komise. Občas byly využívány konzultační hodiny, ve kterých s konkrétními
žáky byl veden dialog. Konzultační hodiny pak byly v uplynulém školním roce občas využívány i rodiči.
Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných organizací.
Národní iniciativa pro život, o.p.s. a jejich program: Prevence neplánovaných těhotenství a interrupce
– přednášející paní Jitka Kultová.
Projekt S barvou ven – organizace se zabývá problematikou comming outu – přiznání sexuální
orientace u dospívajících – přednášející pan Miloslav Zezula.
Městská policie Plzeň – Setkání s cizí osobou, Trestní odpovědnost, Ilegální drogy.
Fakultní nemocnice Plzeň – plicní odd. – Škodlivost a nebezpečí kouření – přednášející paní prim.
MUDr. Krákorová.

15

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
tel: 378 028 561, fax: 378 028 567, e-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz

www.benesovaskola.cz

6. Nadstandardní aktivity
6.1

Soutěže, projekty a akce

Výtvarné soutěže a technické soutěže
Název akce
Technika má zlaté dno
Řemeslo má zlaté dno
Výtvarná soutěž: Miss Záložka (knihkupectví Kosmas)
Výtvarná soutěž v rámci Recyklohraní
„Obrázky pro ANAVITU“
100 let republiky
Voda

Umístění
5. místo
Ocenění
Postup do finále
Účast, bodové hodnocení
Akce školy
Ocenění žáků 2. A, 4. B
Ocenění žáků2 .B MMP

Dopravní soutěž cyklistů
Název akce

Umístění
Účast

„Dopravní soutěž“
Sportovní soutěže
Název akce

Umístění
Okresní kolo, 1. místo
Účast
3. místo
2. místo

Branný závod
Okresní kolo v přespolním běhu žáků 8. - 9. tříd
Obvodní kolo ve florbalu žáků 8. - 9. tříd
Obvodní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd
Okresní kolo ve florbalu žáků 1. stupně: Pohár
základních škol

5. místo

Matematika, fyzika, zeměpis
Název akce
Matematická soutěž - Klokan
Matematická soutěž - Klokánek
Matematická soutěž - Cvrček
Olympiáda zeměpis
Chemická olympiáda

Umístění
Účast
Účast
Účast
Účast
Účast

Jazykové soutěže
Název akce
Olympiáda v Aj
Konverzační soutěž v Aj
Gramatická olympiáda

Umístění
Školní
Školní
Školní

Projekty, projektové dny (např.)










„Recyklohraní“
„Dny vědy a techniky“
„Návštěva SOA Plzeň“
„Den dětí“
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„Cesta do pravěku PK“
„Divadla a dramaturgie“
„Zdravé zuby“
„Vánoční zpívání u stromečku“
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„Beseda s válečnými veterány“
„Zahradní párty pro rodiče“
„Putovní víkendový deník“
„Vystoupení pro seniory“
„Ovoce a zelenina do škol“
„Kuličkiáda“
„Mléko do škol“
„Projekt Republika“
„Čtenářské pasy“



„Mikulášská nadílka“
„Vlaštovkiáda“
„Den Evropy“
„Velikonoce“
„Chechtálkův obchod – celoroční“
Beseda s hokejistou NHL Markem
Mazancem
„Škola nanečisto“





Dramatický kroužek
Míčové a pohybové hry
Kroužek anglického jazyka MŠ

Zájmové kroužky organizované školou





Příprava na zkoušky z M
Florbal I., II., III.
Příprava na zkoušky z ČJ
Malí kutilové

Soutěže organizované školou (např.)







Recitační, čtenářská, pěvecká soutěž
Recitační soutěž v Aj
Fit odpoledne (ŠD)
Konverzační soutěž v Aj
Běh za Svatomartinskou podkovou
Soutěž ve sběru baterií

Péče o žáky se spec. vzdělávacími potřebami a žáky nadané






Konzultační dny pro žáky
Konzultační dny pro rodiče
Konzultační dny pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami
Individuální pohovory s rodiči
Individuální doučování

Ostatní akce













Sportovní odpoledne pro žáky
Zimní výcvikový lyžařský kurz žáků 6. - 9. ročníku (Rakousko)
Mikulášská nadílka
Škola nanečisto
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd
Škola v přírodě pro žáky 3. tříd
Besedy s Městskou policií
Soutěž „ Řemeslo má zlaté dno“ (Techmania -Vánoční dílna pro veřejnost Plzeň)
Plavecký výcvik pro žáky 3. tříd
Výstava hub – integrovaná výuka
Pravidelné kulturní programy pro seniory – ANAVITA
Besedy s Policií ČR
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Besídka pro rodiče 1. tříd
Polanova síň - besedy Návštěva Knihovny města Plzeň
Venkovní hry (agrese, agresivita, základy, environmentální výchovy)
Návštěva ZOO
Sportovní den 2. stupně (v rámci MDD)
Spaní ve škole
„Zpívání na Benešovce“
Dny vědy a techniky
Čtení dětem v MŠ
Sbírka potřeb, pamlsků pro psí útulek
Rekreační plavání (ŠD)
Školní výlety
Knížka pro prvňáčka
„Škola naruby“
Čtenářské pasy – 2. ročníky
Den otevřených dveří 2017: Vánoční tvoření
Spolupráce s nakladatelstvím Albatros – Klub mladých čtenářů

Kulturní akce (např.)









Divadýlko Kuba
Městské knihovna Plzeň
Filmová představení
Návštěva skládky Černošín-ekologie
Divadlo Alfa
Slavnostní akt u památníku obětí Rumburské vzpoury
Polanova síň
Divadlo Dialog

Škola není oficiálním partnerem školy v tuzemsku a v zahraničí.

6.2

Výchovné poradenství

Škola je především vzdělávací institucí a i proto poradenské služby by z toho měly vycházet. Hlavní
odpovědnost za výchovu dítěte a jeho základní postoje ke vzdělávání a společnosti má rodina žáka.
Škola má roli pomáhající - pomáhá vychovávat, ale nepřevychovává. V dané oblasti má její práce
charakter formativní.
Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Ve školním roce 2017/2018 práce výchovného poradce byla zaměřena zejména na oblasti:




metodická pomoc pro práci s integrovanými žáky
shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
projednávání s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo
speciálně pedagogickém centru (žáci s vývojovými poruchami učení a chování, se smyslovým,
tělesným nebo mentálním postižením)
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koordinace poskytování poradenských služeb
kontrola a evidence IVP u integrovaných žáků
zajišťování a zprostředkování spisové dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
metodická pomoc ostatním vyučujícím
práce ve výchovných komisích
organizování individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
sledování změn v postupech a předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství
a seznamování o těchto změnách ostatní kolegy
poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních
zákonným zástupcům
koordinace poradenských služeb v rámci ŠPP, mimo školu a spolupráce se školskými
poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními (pedagogicko-psychologická
poradna - PPP, speciálně pedagogické centrum - SPC, sociálně právní odbor na ochranu
dítěte, Policie ČR, organizace Tady a Teď apod.)

Ve školním roce 2017/2018 probíhala spolupráce s třídními učiteli v pomoci při řešení i konfliktních
situací ve škole (rodič - učitel, žák-žák).
Probíhala individuální poradenská práce se zákonnými zástupci i žáky při osobních obtížích související
se školním vzděláváním.
Proběhlo i několik konzultací s psychologem.
Opakovaně během roku byla ve spolupráci se školním metodikem prevence zjišťována sociální klima
v různých třídách a snažili jsme se o další práci a zlepšování sociálních vztahů ve třídách či školní
družině.
Proběhlo několik hospitací ve třídách s integrovanými žáky na 1. stupni. V letošním školním roce se
podle plánů pedagogické podpory vzdělávalo 11 žáků, podle individuálních vzdělávacích plánů se
vzdělávalo 26 žáků, vyšetření mělo 33 žáků.
Tento počet je platný k 30. 6. 2018.
V letošním školním roce učitelé prvního stupně vypracovávali mnoho pedagogických diagnostik, jako
podklad pro plány pedagogické podpory nebo podklad pro další vyšetření v PPP.
Bylo provedeno vyhodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce prostřednictvím
čtvrtletních zpráv, pololetní a závěrečné zprávy výchovného poradce. Ke konci školního roku
byla vypracována Analýza výchovného poradenství. Zajišťovány byly metodické materiály pro učitele,
zejména poskytování internetových odkazů a jejich uveřejněním ve složce na disku T: a na nástěnce
ve sborovně školy.
Výchovný poradce se snažil o metodickou pomoc v dlouhodobém systematickém sledování a tvorbě
podmínek pro harmonický vývoj žáků, zpracování osobní charakteristiky žáků při jejich problémech, o
informovanost učitelů, rodičů a žáků o činnosti výchovného poradenství, o individuální pomoc při
řešení výchovných a výukových obtíží žáků, spolupracovala jsem se PPP, SPC, orgány sociálně-právní
ochrany dětí, školním metodikem prevence.
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Škola spolupracuje s SPC a SPC při Nautis.
Jako výborná se jeví spolupráce s organizací Tady a teď, spolupráce s Odborem státní sociální péče
MMP.
U výchovného poradce je vyčleněn prostor pro literaturu, metodické materiály i propagační materiály
zabývající se problematikou výchovného poradenství, tyto materiály jsou přístupné všem
pedagogům, kteří je využívají v rámci své výuky či práce s žáky.
V kabinetu u výchovného poradce je možno zjistit informace o institucích, organizacích a odbornících
pracujících v oblasti propojených s péčí o žáky či kontakty na tyto instituce - zpětná vazba je formou
osobního individuálního kontaktu.
Předem stanovené hodiny Konzultační hodiny pro rodiče nikdo nevyužil. Proběhlo ale několik
konzultací mimo tyto hodiny na základě předchozí domluvy. Byla vždy snaha o aktuální řešení.
Proběhla spolupráce se všemi „subjekty“ školy a snad se i dařilo vytvářet základnu primární prevence
školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích patologických jevů.
Ze strany školního poradenského pracoviště se dařilo prohloubit a zkvalitnit spolupráci a komunikaci
se zákonnými zástupci žáků a rodiči.
Podařilo se průběžně monitorovat a vyhodnocovat účinnost opatření v oblasti prováděných aktivit a
činností spojených s výchovným poradenství.
Dařilo se včas intervenovat v případě podezření na problémy u jednotlivých žáků.
V květnu využila škola nabídky NIDV, který poskytl finanční prostředky na koordinátora pro cizince.
Ten pomohl prvních 14 dnů žákyni 1. třídy se seznámením se s prostředím, s orientací ve škole a s
překonáním jazykové bariéry.

7. Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových
programech
Mezinárodní projekt e-Tvinning Label
Škola je v současné době zapojena do projektů:






„Recyklohraní“
„Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ“
Program OPVK „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami“
Ovoce do škol
Mléko do škol
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8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola ve školním roce 2016/2017 žádné projekty financované z cizích zdrojů nerealizovala.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním
roce 2017/2018
Ve školním roce 2017/18 neproběhla na škole inspekční činnost ČŠI.

10.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Pedagogové školy se vzdělávají formou odborných seminářů KCVJŠ, NIDV formou samostudia i
formou vzdělávání pracovníků z vlastních zdrojů – využití vlastního odborného potenciálu.

11.
Spolupráce školy s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Na škole není odborová organizace.
Škola úzce spolupracuje s PPP a SPC v Plzni.
Dalším velice významným partnerem je i hokejový klub HC Plzeň 1929, jehož jsme partnerskou
školou.
Dalšími partnery jsou např.:

















Policie ČR
Městská policie Plzeň
Okresní soud Plzeň
ÚMO 3
OSPOD
Cizinecká policie
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
Středisko výchovné péče
Dětský diagnostický ústav
Český červený kříž
P – centrum Plzeň
POINT 14
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TADY A TEĎ
Člověk v tísni
Informační a poradenské středisko ÚP
v Plzni
ZOO Plzeň
Komerční banka
ZAK TV s.r.o.
ANAVITA
Skauti
KCVJŠ
NIDV
Techmania Plzeň
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12.

Hospodaření školy za kalendářní rok 2017

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 (fyzický
stav/přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
31/30,45
14/11,25
29 944,- Kč
15 025,- Kč

Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč
Příspěvek zřizovatele na investice
Příspěvek zřizovatele na provoz
Státní rozpočet - příspěvek na přímé vzdělávání
Vlastní tržby a výnosy
Finanční prostředky z dotací a grantů
Příjmy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

0
5 240
18 739
4 808
117
28 904
28 835
69

Nedílnou součástí výroční zprávy školy je výroční zpráva mateřské školy.

V Plzni dne 1. 10. 2018

………………………………………
Mgr. Iveta Žižková
ředitelka

Výroční zprávu školy schválila školská rada
Dne 9. 10. 2018

………………………………………
Michal Mařík
předseda ŠR
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