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1 Základní údaje o škole 
1.1. Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková 

organizace  sídlo: Vřesinská 17, 326 00 Plzeň 
     IČ: 70879214 
     zřizovatel školy: Plzeň, statutární město 
     vedení školy: Mgr., Bc. Hana Stýblová,  
     zástupce statutárního orgánu: Mgr. Lucie Vancová 
     telefonní spojení: 378027021 – kancelář školy 
     e-mailové spojení: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz 
     webové stránky školy: www.zsplzenbozkov.cz 
 

1.2. Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení  
          Rozhodnutí MŠMT ČR Č.j. 20 581/2011-25 ze dne 1.7.2011 s účinností od 1.9.2011 –   
          Základní škola 
 
          Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje č.j. ŠMS/6102/10 z 9.7.2010 o zapsání do   
          školského rejstříku – Školní družina s účinností od 1. 9. 2010 
 
          Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje č.j. ŠMS/2049/10 z 17.3.2010 o zapsání do   
          školského rejstříku – Školní jídelna s účinností od 1. 9. 2010 
 
         Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje č.j. ŠMS/4742/08 z 15.7.2008 o zapsání do školského   
          rejstříku – Mateřská škola, s účinností od 1. 9. 2008 
 
          Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje č.j. ŠMS/9412/18 z 24.9.2018 o zapsání do školského   
          rejstříku – školní družina, s účinností od 28. 9. 2018 

 
1.3. Seznam pracovišť  

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství, 
místo poskytování vzdělávání a 
školských služeb 

Vřesinská 17, 326 00 Plzeň 5 – ZŠ 
1 – MŠ 
3 - ŠD 

111 
28 
89 

 
1.4. Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských 

zařízení 
 

Popis oboru Kód oboru Kapacita oboru 

Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 m. 79-01-C/001 120 

Název Č. j. V ročníku 

Škola pro všechny 5 243/2017 1. – 3. 

Škola pro všechny 4 219/2016 4. 

Škola pro všechny 3 205/2013 5. 

Popis oboru Kód oboru Kapacita oboru 

Předškolní vzdělávání Mateřská škola 28 

Název Č. j. V ročníku 

Ahoj školko! 295/2017 MŠ 

mailto:styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
http://www.zsplzenbozkov.cz/
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Popis oboru Kód oboru Kapacita oboru 

Zájmové vzdělávání Školní družina 90 

Název Č. j. V ročníku 

Školní družina pro všechny 246/2015 ŠD 

 
1.5. Součásti školy  

 

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2019/2020 2019/2020 

MŠ 28 1 

ZŠ 100 5 

ŠD 90 3 

 
1.6. Zařízení školního stravování 
 

Celková kapacita 
jídelny  

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

200 161 15 3 2,625 
* uvádějte bez cizích strávníků 

 
1.7. Zajištění dalšího stravování 

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

1.8. Typ školy 
Neúplná – jen 1.stupeň ZŠ 
 

1.9. Spádový školský obvod školy 
Plzeň 2 
 

1.10. Speciální třídy 

  
1.11.   Materiálně technické zajištění školy 

 Všechny součásti školy jsou vybaveny na velmi vysoké úrovni. Vybavení je estetické  
 a funkční.  

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  x 

Projekt Mléko do škol x  

Projekt Ovoce a zelenina do škol x  

Příprava obědů do MŠ Letkov od 1. 9. 2017 x  

 Počet 
tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0    

Speciální třída 0   

S rozšířenou výukou 0  Jaký předmět: 
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Z provozních prostředků školy, ale i díky grantům a projektům (MMP, EU, Erasmus +) 
jsme doplnili vybavení školy:  
 
ZŠ:  

• Ve dvou učebnách výměna interaktivních tabulí, 

• koberec do učebny 1.třídy, 

• rozvod školního rozhlasu a zvonění po celé budově školy. 
ŠD:  

• Stavebnice a hry pro děti (např. Dřevěná hra Rybáři),  

• nové vybavení učebny – nový pracovní stůl pro vychovatelky, minikuchyňka pro 
děti, z učebny ZŠ byla přemístěna interaktivní tabule,  

• 5 vyvýšených záhonů na školní hřiště pro pěstování bylinek. 
MŠ:  

• Doplnění hraček a učebních pomůcek: velká molitanová stavebnice, molitanová 
švédská bedna a další didaktické pomůcky, 

• nové vybavení nábytkem: police do šatny na převlékání dětí, do učebny skříň na 
lehátka s oddělenými příčkami, lehátka na spaní dětí, nové věšáky na ručníky 
v umývárně dětí. 

• rekonstrukce osvětlení v třídě a šatně, výměna lina a koberce, 

• z MAPII (MMP) získána didaktická pomůcku pro předškoláky Klokanův kufr. 
Školní kuchyně:  

• Obměna starého poškozeného nádobí, 

•  před vstup do jídelny nám MMP poskytl desinfekční stojan na ruce. 
Školní hřiště:  

• Kompletní výměna hrací sestavy včetně dopadových ploch, (investiční fondu) 

• oprava pískoviště. 
Školní knihovna:  

• Knihy do žákovské knihovny k posílení čtenářské gramotnosti dětí a doplnění 
čtenářských koutků. 

Další vybavení: 

• 10 ks tabletů pro žáky z finančních prostředků Šablony II EU a 5 ks z projektu 
 PROSIT,  

• stěhovací plošiny pro přesun těžkých předmětů, 

• elektrický úklidový stroj,  

• oprava odpadu sprchového koutu u tělocvičny, 

• malování vestibulu a dalších místností, 

• nákup hygienických prostředků, 2 kusy bezkontaktních teploměrů a ochranné 
štíty pro zaměstnance školy. 

 
1.12.    Školská rada  

   

1. Dne 9.10.2019 se ŠR (školská rada) seznámila s výsledkem doplňovacích voleb za 
zákonné zástupce - pan Mgr. Michal Doležal nahradil pana doc. Dr. Ing. Antonína 
Kříže.  ŠR projednala a schválila výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019. ŠR byla 
seznámena se Strategickým plánem rozvoje školy na období 2019/20–2023/24, s 
personálními změnami v pedagogickém sboru, s účastí školy v projektech – OP VVV – 
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šablony II, Paměťové instituce do škol – 5. etapa a projekt PROSIT. V diskusi se ŠR 
zabývala plánem na stavbu tělocvičny. 

2. Volby pro nové volební období ŠR proběhly ve dnech 28.4. 2020 – 3.5.2020, volba 
zákonných zástupců proběhla elektronicky z důvodu nouzového stavu – COVID19, 
volby pedagogických pracovníků proběhly prezenčně dle volebního řádu ŠR, který 
vydalo Statutární město Plzeň na základě usnesení RMP č. 460, dne 30.4.2014. 

3. Nové složení ŠR je             Adolf Bláha – předseda, zástupce zřizovatele 
                                             Mgr. Šárka Chvalová– zástupce zřizovatele 
                                             Mgr. Michal Doležal – zástupce žáků 

                                                    Jan Havel – zástupce žáků 
                                             Mgr. Lucie Vancová – zástupce pracovníků školy 
                                             Mgr. Jiřina Říhová – zástupce pracovníků školy 

4. Dne 11. 5. 2020 ŠR schválila návrh Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 
školního roku 2019/20.  Jednání proběhlo prostřednictvím elektronické pošty. 

 

2 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 14/11,37 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 12/10,582 95,87 

 
2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 
 
2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
 
2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0 
 
2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 8/6,38 
 
2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 0 1 

36 – 50 let 0 4 

51 – 60 let 0 3 

60 – více let 0 3 

Celkem 0 11 

Rodičovská dovolená 0 1 
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2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 
 

Název kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Konference SRP (MŠMT) 1 

MS Office Word (SIT MP) 1/2x,1/1x 

Kurz angličtiny – Brána jazyků (NIDV) 1/4x 

MAP – Tablety na 1.st. ZŠ 1 

Základy čtenářské dovednosti MŠ (Infra) 1 

Manažerský reStrart (NIDV) 1/5x 

Inspekční činnost MŠ,ZŠ 1/1x,1/2x 

Aktuální otázky ředitelů škol – VH AŘZŠ ČR 
Aktuál. otázky školství, inkluzivní vzdělávání, reforma financování 

1 
 

Školení SMART (AV Média) 2 

Optimální fungování klíčových oblastí (vzděl.Kociánová) 1 

Vzdělávací kurz – pedagogická diagm. V MŠ (Infra) 1 

Základy matematické pregramotnosti (Infra) 1 

Čtenářské kluby CKP Nová škola 1/3x 

Projektová výuka (Zřetel) 3/1x 

Osobnostní sociální rozvoj 4/1x 

Neklidné dítě (Zřetel) 1 

Efektivní řešení konfliktů (Zřetel) 3/1x 

Myšlenkové mapy (Zřetel) 1 

Zásady správné hygienické praxe (MUDr. Kohoutová) 3/1x 

Centrum dopravního výzkumu – Metodika DV(Ministerstvo 
dopravy) 

2/1x 

Spolupráce škol s poradenskými zařízeními MŠ (NIDV) 1 

Konzultace k dílčím úpravám ŠVP (NIDV) 1 

Webináře MS team 1/2x 

Mentoring pro sborovnu 6 

Zásady asertivní komunikace (MŠMT) 2 

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku 1 

Celkem 45 

 
2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  0/0       
 

3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 
 
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 
 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

39 10 26 1 
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3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 
absolventů 
celkem 
(absolvent ZŠ = 
9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 
4letá  

SŠ maturitní obory SŠ nematuritní 
obory (ukončené 

výučním listem) 

Jiné 

0 
 

    

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 4 

- přijatých na víceletá gymnázia (celkem) 4 

                 z toho přijatých na 6letá gymnázia 0 

                 z toho přijatých na 8letá gymnázia 4 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

3.4 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2019/2020 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 
 

0 

 

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 
4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

100 
 

95 
 

5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42) 
 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 0 0 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 6 196 

Počet neomluvených hodin celkem 0 
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4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 4 

Důvody: stěhování rodičů + rodinné důvody 
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 2 

Důvody: stěhování rodičů  
 

5 Prevence rizikových jevů 

Prevence rizikových jevů ve škole je zaměřeno na koordinaci postupů jednotlivých učitelů. 
Úkoly v této oblasti řeší metodik prevence v metodickém sdružení školy a v ŠPP.  
Metodik: 

• vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, 
rodiče i vyučující 

• spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli 

• dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně 
právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku 
mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Plzeň a 
PČR 

• v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i 
rodičům žáků školy 

• reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc 

Metodik se věnuje prevenci v oblastech: 

• závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku 
• záškoláctví 
• školního násilí 
• šikany a kyberšikany 
• všech forem vandalismu 
• školních krádeží 
• páchání trestných činů a přestupků 
• poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita) 
• projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu 
• působení sekt 
• prvních projevů syndromu týraného dítěte 
• zvládání nových a obtížných situací 
• sexuálně rizikového chování 
• nevhodných forem trávení volného času 

 
Škola má zpracovaný Preventivní program. Prevence a výchova ke zdraví se prolíná celým 
školním vzdělávacím programem.  
Preventivní program školy je plněn. Metodik prevence komunikoval s ostatními učiteli o 
podmínkách žáků pro distanční vzdělávání 

 
 
 
 



 9 

6 Nadstandardní aktivity 
 
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

Název kroužku Časový 
rozsah 

Věková 
kategorie 
dětí 

Počet 
dětí 

Vyučující Typ 

Estetické      

Výtvarná dílna 2 h týdně 1.- 5. třída 12 Vrtělová DČ 

Dramatika 2 h týdně 1.- 5. třída 19 Vovsová DČ 

Společenskovědní      

Hra na flétnu 
začátečníci 

2 h týdně 1.- 4. třída 8 Říhová, Písaříková DČ 

Hra na flétnu pokročilí 1 h týdně 3.- 4. třída 7 Říhová DČ 

Hra na kytaru 2 h týdně 2.- 5. třída 8 Keglerová DČ 

Kroužek vaření 2h týdně 3.- 5.třída 14 Vrtělová DČ 

Sportovní      

Zdravotní cvičení 1 h týdně 1.- 4. třída 9 Hříbalová DČ 

Jazykový      

Sci Learn 1 h týdně 1.-2.třída 34 Vancová DČ 

     
6.2 Mimoškolní aktivity  
 Aktivity ZŠ 

- Plavecký výcvik 
- Výtvarná soutěž – Kalendář školy 2020 
- Besedy – Projekt 17. listopad 1989 
- Preventivní program Respektování 
- Školní recitační soutěž 
- Obvodní recitační soutěž 
- Čtenářské kluby 
- Výtvarné dílny 
- Návštěva knihovny v Božkově 
- Vzdělávací programy paměťových institucí do škol – 1.-5.třída – 

muzea 
- Návštěva Domu loutek – projekt 1.-5.třída 
- Den otevřených dveří pro veřejnost 
- Slavnostní fotografování prvňáčků 
- Adventní pondělky – zpívání a hraní na hudební nástroje žáků u 

vánočního stromečku 
- Zpívání u vánočního stromku – Živý Betlém – vystoupení 

dramatického kroužku 
- Návštěva Techmanie Plzeň 1.-5.třída 
- Hasík – 2.třída 
- Mikulášská nadíka 
- Slavnostní rozloučení žáků 5.třídy se školou 
- Kurzy angličtiny metodou Scilearn 
- Divadlo ve škole pro 1.třídu a MŠ – Myší pohádka 
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- Návštěva v Polanově síni – Pan Pozdraveníčko – 1.třída 
                                             Zvěsti a pověsti o městě Plzni – 3.třída 
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Aktivity MŠ       
           Pro děti:             -      Lesní pedagogika   

- Máme rádi zvířata (Státní veterinární správa) 
- Hravá angličtina 
- Příprava pro předškoláky 
- Pěšky do školy  
- Krmení oveček – návštěva statku v Lobzích 
- Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky (cvičení se Sokolem) 
- Výlet k Velkému boleveckému rybníku 
- Bezpečný kontakt se psem (beseda s městskou policií) 
- Setkání s cizím člověkem (beseda s městskou policií) 
- Screening školní zralosti (PPP) 
- Péče o zuby (3 besedy) 
- Masopustní rej 
- Návštěva 1. třídy 
- Vyšetření zraku – Lví očko 
- Vaření – zdravá svačina, pečení svatomartinských rohlíčků 
- Příprava svačiny pro kamarády z 1. třídy 
- Plavecký výcvik 
- Výlet do Starého Plzence 
- Góóól – interaktivní výstava v Depu 
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                Pro rodiče: 
                        -     Opékání vuřtů na ostrově 

                                  -     Den otevřených dveří 
                                    -      Mikulášská – vánoční vystoupení s divadlem Hra 

                            -     Vánoční dílna s rodiči 
                            -     Rozloučení s předškoláky 
                            -     Příprava velikonočních a jarních úkolů pro děti 
                            -     Příprava materiálů k zápisu do 1. třídy 
                            -     Stezka Červené Karkulky – stopovaná s úkoly v lese nad   
                                  Božkovem 
 

                  

 

   Kulturní pořady MŠ: 

- Ovčí pohádka – divadlo Nána – tělocvična 
- Putování za zvonečkem – divadlo Hra – učebna 
- Návštěva tří králů – tělocvična 
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- O nenasytném hltounovi – divadlo Kolem – Polanova síň 
- Myší pohádka – divadlo Nána – tělocvična 
- Návštěva paní Nekolné ze ZŠ Chválenická – hra na různé hudební 

nástroje – učebna 
- O sněhulácích a loutkách – Muzeum loutek 

 

 

V rámci projektu EU Šablony II OP VVV jsme začali plnit aktivitu 2.I/10 „Zapojení odborníka 
z praxe do vzdělávání v MŠ“. Jedna aktivita byla zaměřená na dramatickou výchovu s Karlou 
Vovsovou a druhá na cvičení v MŠ s Hanou Volfovou. Kvůli přerušenému provozu MŠ 
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19 budou aktivity splněny až v příštím školním 
roce. 
 
Aktivity ŠD: 
 
Září:  

- Vycházka 1.třídy – seznamování s okolím školy 
- Malování na chodníku 

- Akce „Pěšky do školy“ 

- Ukázková hodina – Zumba 

- Blaničtí rytíři a sv. Václav 

Říjen: 

- Ukázková hodina – „Věda nás baví“ 

- Beseda v knihovně – „Orientace v knihovně“ 

- Přírodovědná vycházka – sběr přírodnin 

- Výtvarné dílny s rodiči 

- Dýňové odpoledne na Ostrově 
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Listopad: 

- Projekt k výročí „17.listopad 1989“ 

- Den válečných veteránů 

- Pečení svatomartinských rohlíčků 

- Drakiáda 

- Jarmareční dílny 

- Výroba dýňové marmelády a čatní 

Prosinec: 
- Turnaj ve florbale Čeps Cup 

- Vánoční jarmark 

- Adventní setkávání ve vestibulu školy 

- Vánoční pečení 

- Účast v soutěži „Srdce s láskou darované“ 

- Zpívání koled s kytarou 

- Vánoční besídka s dárky 
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Leden: 
- Den otevřených dveří 

- Krmítko pro ptáčky – pozorování, zapisování 

- Knihovna Božkov – beseda „Orientace v knihovně“ 

Únor: 
- Masopustní průvod s návštěvou pekárny pana Sebery 

- Pečení masopustních koblih 

- Knihovna Božkov – beseda o čtení s 1.třídou 

Březen: 
Duben :  - Uzavření provozu ŠD z důvodu pandemie Covid-19 

Květen: 

Červen: 
- Výtvarné, sportovní a hudební aktivity dle možností nastavených 

opatřením MZČR. 
- Účast na finále v soutěži „Zdravá pětka“ 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 89 žáků z 1. – 5. tříd. I 
v letošním školním roce byla školní družina rozdělena na tři oddělení.  
1.oddělení – vychovatelka Martina Vrtělová – děti z 2.třídy 
2.oddělení – vychovatelka Petra Keglerová – děti z 1. a 4.třídy 
3.oddělení – vychovatelka Karla Vovsová – děti z 3. a 5. třídy 
Všechna 3 oddělení ŠD naplňovala ŠVP a roční plán práce, který si stanovila v souladu se 
Vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání. Kvůli opatření MZČR z důvodu Covid-19 
jsme v letošním roce nestihli vše, co bylo původně naplánováno. Vedoucí ŠD v tomto roce 
byla Petra Keglerová. 

Motto a činnosti naší ŠD jsou stále stejné, považujeme ji za neměnnou a lety ověřenou 
konstantu: „Školní družina pro všechny“. Tomu odpovídala i hlavní náplň naší činnosti, která 
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je přizpůsobena všem žákům napříč věkovým spektrem a mentální úrovni. Nastavení 
pravidel, kde se děti mohou pohybovat volně a mají radost z práce, ale zároveň mají pevné 
mantinely. Společné akce, kdy se potkávají děti napříč odděleními. Zaměřujeme se na 
podporu samostatné práce, sebeobsluhy, řešení problémů v rámci kolektivu. Snaha, aby 
pocítily úspěch všechny děti. Podpora přátelské atmosféry a pomoc s přijetím každého žáka 
ostatními přispělo i k faktu, že jsme nečelili žádnému případu šikany.  

V letošním školním roce jsme nezaháleli ani v celostátních soutěžích a projektech. Pod 
vedením vychovatelky Martiny Vrtělové jsme opakovaně získali první místo v soutěži „Zdravá 
pětka“ a pod vedením vychovatelky Karly Vovsové jsme byli oceněni v projektu „Srdce 
s láskou darované“ cenou Poslanecké sněmovny ČR. Rovněž jsme se zúčastnili finanční 
sbírky ve prospěch „Paměti národa“ a také jsme si vyzkoušeli hezkou akci „Pěšky do školy“. 

 
 
6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
            Škola spolupracuje v rámci AŘZŠ ČR s mnoha školami, ale nejedná se o   
            partnerskou spolupráci na projektech.  Partnerská spolupráce je s 20. ZŠ  
            v Plzni, kam z naší školy odcházejí nejvíce žáci 5. třídy. 
 
6.4 Partnerství se školami v zahraničí             0 
 
6.5 Zapojení do projektů 

• Komplexní systém hodnocení – Příklady inspirativní praxe (PIP) – 
CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_001/0000751 (ŘŠ) 

• Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – 
CZ.02.3.68/0.0/0./15_001/0000283 (ŘŠ) 

• Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU 
v Plzni CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006677 (ŠPP) 

• PROSIT – CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 do 31.12.2019 

• Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni (ITI) – I.etapa – 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897 (udržitelnost) 

• Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni (ITI) – III.etapa – 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008092 (udržitelnost) 
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• SYPO  - Konzultace k ICT metodické podpoře –20-44-14-ICT-KON-PR-07 od 
8.7.2020 do 30.6.2021 (ŘŠ, IT metodik) 

• Srdce s láskou darované, Zlatá pětka, Pěšky do školy (ŠD) 
 

 6.6 Výchovné poradenství 
6.6.1 Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství Výchovné poradenství je ve škole 

součástí Školního poradenského pracoviště (ŠPP), členem ŠPP je metodik prevence a 
ředitelka školy, jako koordinátor inkluze. ŠPP pracuje podle plánu a podle potřeb žáků 
a jejich zákonných zástupců. ŠPP spolupracuje s jednotlivými třídními učiteli dle 
potřeby a doporučení žáků. Během školního roku došlo k výměně na pozici 
výchovného poradce. Důležitou roli mělo ŠPP v době nouzového stavu, kdy se 
zaměřilo hlavně na komunikaci s rodiči, na potřeby žáků s doporučením, na konzultaci 
s jednotlivými učiteli, na kontrolu obsahu učiva, frekvence zadávání apod. 

6.6.2 Spolupráce s PPP 
Spolupráce s PPP Plzeň je velmi dobrá. Během celého školního roku byla možnost   

      konzultovat jakékoliv problémy. Stejně tak je dobrá spolupráce s SPC Plzeň. S SPS      
      jsme konzultovali hlavně problémy při potřebách dětí se sluchovým postižením.  

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

• škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy a konzultační dny  

• rodiče mají možnost kdykoli přijít do školy a konzultovat problém nebo    
vznést námět k práci 

• škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni 

• rodiče se účastní akcí, které škola pořádá  

• spolupráce s policií – prevence, besedy 

• spolupráce s odborem sociální péče – konzultace problémů 
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6.7 Účast v soutěžích 
 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. 
místo 

2. místo 3. místo 

republiková Literární – třídění textilu je 
básnička 

7    

 Srdce s láskou darované – 
Kočičí srdce* 

22    

 Zlatá pětka 3- tým tým   

krajská Kdy zavolat 150 VV 22    

okresní Kormat 3    

 Pythagoriáda 11    

 Matematická olympiáda 5    

obvodní Recitační 3 1   

školní Recitační 
 

100 3 3 3 

 Kalendář školy 
 

100 13   

     

7 Údaje o zapojení školy do: 
a) rozvojových programů  

Pokusné ověřování vzdělávacích programů paměťových institucí do škol – MŠMT – 
9423-4/2017-11 – do 30.6.2020  
na I. pololetí školního roku jsme obdrželi 122 500 Kč, vyčerpáno bylo 78 283 Kč 
na II. pololetí školního roku jsme obdrželi stejnou částku, z důvodu uzavření škol bylo 
vyčerpán pouze 2500 Kč.  
 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) - ne 
 

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 

• OP VVV - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015776 – šablony II Moderní škola 4, od 
1.9.2019 do 31.8.2021, získáno 947 840 Kč a dosud čerpáno 38 963,88 Kč .  

• Pro rok 2019 jsme získali dotační programy z OŠMT MMP v celkové výši 54 000.- Kč; 
z toho: 

- 20 000.- Kč na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže   
              v oblasti výchovy a vzdělávání  

- 20 000.- Kč na podporu aktivit k technickému vzdělávání   
- 14 000.- Kč na podporu tělovýchovných aktivit  

             Tyto granty byly ukončeny k 31.12.2019 a vyčerpány. 

• Pro rok 2020 jsme získali granty z OŠMT MMP v celkové výši 95 000.- Kč; z toho: 
- 22 000.- Kč na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže   

              v oblasti výchovy a vzdělávání  
- 35 000.- Kč na podporu aktivit k technickému vzdělávání   
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- 19 000.- Kč na podporu tělovýchovných aktivit  
- 19 000.- Kč na podporu primární prevence rizikového chování a    

                    mediální výchovy 

9   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce   
  2019/2020 
Inspekční činnost na naší škole v tomto školním roce nebyla provedena. 
 

10  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Všichni učitelé jsou v rámci DVPP zapojeni do celoživotního učení. Do celoživotního  
učení se pedagogové zapojují v rámci projektů, do kterých je škola zapojena. Ředitelka 
školy je lektorkou NIDV/NPI a konzultantkou rozvoje školy v projektu SRP. 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi  
      zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
     Škola nemá odbory. Ředitelka školy v rámci Unie CZESHA spolupracuje s Unií   
     zaměstnavatelských svazů a v rámci AŘZŠ ČR se Svazem měst a obcí, dále je zapojena do    
     spolupráce s MAP a KAP 
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2019 

 
1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019         
(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 15/11,35 8/7,02 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

42 817 18 193 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
v tis. Kč       HČ        DČ                   Celkem  

Příspěvek zřizovatele na investice 0 0 0 
Příspěvek zřizovatele na provoz 1 870  1 870 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 
vzdělávání 

10 008  10 008 

Vlastní tržby a výnosy 842 435 1 277 
Finanční prostředky z dotací a grantů 622   
Příjmy celkem 13 342 435 13 777 
Náklady celkem 13 366 369 13735 
Hospodářský výsledek - 24 66 42 

 
 
 
Výroční zpráva školy zpracována dne 2.92020                                      
 
Mgr. Bc. Hana Stýblová 
ředitelka školy 

 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne: 12.10.2020 


