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Tato zpráva je vypracována v pěti vyhotoveních: 
 
 
 

 1 x ředitelka školy 
 1 x škola 
 1 x školská rada 
 1 x Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP 
 1 x ÚMO Plzeň 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Mgr. Blanka Hránková 
  ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉ RADY: 
 

Školská rada projednala a schválila VÝROČNÍ ZPRÁVU ŠKOLY 
za školní rok 2017 - 2018 

 
 

 
 
Za školskou radu: 
 
 



 

 

1 Základní údaje o škole  
 
 
1.1    Název (podle zřizovací listiny): 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, 

      Brněnská 36, příspěvková organizace 
sídlo:      Plzeň, Brněnská 36, PSČ 323 00 
IČ:     49777505 
zřizovatel školy:   Plzeň, statutární město 
vedení školy:    Mgr. Blanka Hránková, ředitelka školy 
telefonní spojení:    378027201 
faxové spojení:    378027202 
e-mailové spojení:   skola@zs7.plzen-edu.cz 
webové stránky školy:  www.zs7.plzen-edu.cz 

 
 
1.2   Poslední zařazení v rejstříku škol  
 
č.j.21 992/2009-21 Rozhodnutí ze dne 3. 11. 2009 s účinností od 3. 11. 2009 
 
1.3     Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol) 
 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství 7. základní škola a 

mateřská škola Plzeň, 
Brněnská 36,  
323 00 Plzeň 

  

 Základní škola 
Mateřská škola 
Školní družina 
Školní jídelna 

22+2PT 
4 
9 
0 

526+22PT+6§38 
102 
250 
0 

 
 

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 79-01-C/01 600 

 
    Vzdělávací program školy    
 Název  
Základní škola 1. – 9. ročník Škola pro všechny – 5. upravená verze od 

1. 9. 2016 
Přípravná třída ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné 

třídě „Krůček po krůčku za krásami světa aneb 
společně to všechno zvládneme.“ – platnost 
dokumentu od 1. 9. 2017 

Mateřská škola ŠVP pro předškolní vzdělávání v mateřské 
škole „ Síla je v každém stromu, síla je 
v každém z nás“ – platnost dokumentu od  
1. 9. 2017 

Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání – platnost 
dokumentu od 30. 6. 2007 



 

 

                                                                                           
1.5   Součásti školy  
Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin 
 2017/2018 2017/2018 
MŠ 102 4 
ZŠ 526+6§38+22PT 24 (22+2PT) 
ŠD 250 9 
ŠK -- -- 

 
 
1.6 Zařízení školního stravování 

Celková 
kapacita jídelny  

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

720 623 59 9 8,5 
*  bez cizích strávníků 
 
 
 
1.7 Zajištění dalšího stravování 
 ano ne 
Příprava dietního stravování (bezlepková dieta)*  NE 
Projekt Mléko do škol ANO  
Projekt Ovoce a zelenina do škol ANO  

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

úplná   spojené ročníky v jedné třídě: ne   
   
 
 
1.9     Spádový obvod školy 

 
Školským obvodem spádové školy 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, 
Brněnská 36, příspěvková organizace je podle Vyhlášky statutárního města 
Plzně č. 5/2005 (usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 150 ze dne 10. března 
2005) školský obvod Plzeň 1 – tvořený územím městského obvodu Plzeň 1 
(katastrální území Bolevec a Plzeň 1). 
 
 
 

1.10  Speciální třídy 
 Počet 

tříd 
Počet zařazených 

žáků 
Poznámka 

Přípravná třída 2 22 . 
Speciální třída 0 0  
S rozšířenou výukou 0 0  

 



 

 

1.11  Materiálně technické zajištění školy 
 
Umístění školy 
 

Škola se nachází uprostřed nejmladšího plzeňského sídliště Vinice. Její provoz byl 
zahájen ve školním roce 1991 – 1992. Je jedinou školou v této lokalitě a zastává tak 
roli kulturně společenského a vzdělávacího centra. Pro většinu žáků a rodičů je škola 
bezpečně dostupná. Někteří při cestě do školy nemusí přecházet žádnou 
komunikaci. Pro žáky se vzdálenějším bydlištěm je z centra města dostupná 
autobusem MHD č. 41. V blízkosti školy se nachází i některá turisticky a kulturně 
zajímavá místa, jejichž návštěvu škola využívá pro zpestření výuky žáků: Zoologická 
a botanická zahrada Plzeň, Lochotínský park, rozhledna Sylván. Strategickou polohu 
má i nedaleký les, kde je možné realizovat výuku přírodovědných oborů mimo 
učebny školy. Velmi úzká spolupráce probíhá i mezi školou a pobočkou Knihovny 
města Plzně, která má na Vinicích své detašované pracoviště. Díky své rozsáhlé 
zahradě a modernímu hřišti poskytuje škola svým žákům i bezpečnou relaxační  
zónu, kterou mohou využívat během školní výuky, při pobytu ve školní družině,  ale    
i v době  mimoškolního volna.  

 

Úplnost a velikost školy 
 
Od školního roku 2008 - 2009 má škola oba úplné vzdělávací stupně. Součástí 
základní školy je i škola mateřská, která se nachází v areálu školy. Ke sloučení obou 
subjektů došlo 1. 9. 2005.  
Budova MŠ se skládá z jednoho pavilonu se čtyřmi třídami a se 2 samostatnými 
vstupy. 
Na budovu mateřské školy navazuje spojovací chodba, kterou se projde do 
hospodářské budovy s velkokapacitní školní kuchyní, která zajišťuje stravování pro 
děti mateřské školy, základní školy, 81. MŠ a cizí strávníky. 
Spojovací chodba propojuje prostory MŠ a přes školní jídelnu následně prostory 
základní školy. 
Budova školy je členěna na několik pavilónů, které jsou volně průchodné i přístupné 
samostatnými vchody a jsou zřetelně označené velkými písmeny pro snadnou 
orientaci dětí, žáků, rodičů i ostatních návštěvníků školy.  Přízemí všech pavilónů 
mají bezbariérové přístupy.  
Součástí venkovního vybavení školy je velká zahrada se vzrostlými dřevinami 
vybavená v části mateřské školy prolézačkami a třemi pískovišti, z toho  jedno s 
pergolou, dřevěným zahradním nábytkem a dalšími dřevěnými prvky. Dostatek 
hraček a pomůcek pro pobyt venku je umístěn v zahradním domku. 
V části základní školy je zóna s lavičkami umožňující i venkovní výuku. Pozvolným 
přechodem navazuje na zahradu školní hřiště s moderním umělým povrchem.  
Kapacita školy byla k 1. 1. 2015 změněna na 600 žáků z původního počtu 750. 
Výuka probíhá ve všech ročnících obou vzdělávacích stupňů. Kapacita mateřské 
školy je 104 dětí. 
 
Mateřská škola 

 
 

V mateřské škole pracovalo na plný úvazek 8 plně kvalifikovaných učitelek (7 
absolventek Střední pedagogické školy Stříbro, Karlovy Vary, Beroun), 1 je 



 

 

absolventka Jihočeské univerzity, obor Předškolní výchova), 1 asistent pedagoga,   
o úklid se staraly 2 provozní zaměstnankyně. 
Na základě dotazníkového šetření mezi rodiči došlo k posunutí provozní doby MŠ – 
a to na 6:30 – 16:30 hodin. 
Mateřská škola měla v provozu 4 třídy, celkem byla naplněna do počtu 102 dětí.                                
Do tříd byly děti rozděleny podle věku. 
Mateřská škola pracuje 2. rokem podle Školního vzdělávacího programu „Síla         
je v každém stromu, síla je v každém z nás“ zpracovaném v souladu s RVP PV. 
V průběhu tříleté docházky dětí do MŠ chceme v dětech probudit zvídavost, zájem   
o okolní svět. Seznámit je se sílou přírody, jak je pro náš svět důležitá. Co by se 
mohlo stát, když nebudeme přírodu respektovat a budeme se k ní chovat                  
s nepatřičným respektem.  
Mateřská škola má dostatečně velké prostory, každé třídě přináleží prostorná slunná 
třída, v 1. patrech s balkonem a v přízemí s přímým vstupem na školní zahradu, 
všechny třídy mají  k dispozici vlastní šatnu dětí, se samostatnou ložnicí. 
Podařilo se vybavit již 3 třídy novým nábytkem a hracími koutky od firmy BOBÍK       
a 2 třídy novými lehátky s pevnou oporou zad. 
Vstup do budovy školy je monitorován, učitelky využívají zvonků s videotelefonem.                            
Po skončení provozní doby jsou všechny budovy školy chráněny bezpečnostním 
zařízením. 
Školní zahrada prošla během šk. roku 2010 - 2011 rekonstrukcí, kdy byly odstraněny 
nevyhovující poškozené zahradní hrací prvky, odstraněny betonové lavičky              
a betonové podlaží. 
V nejbližší době plánujeme další úpravy a modernizaci venkovního prostředí 
(rekonstrukce chodníků v areálu mateřské školy, nové hrací prvky, obnovu trávníku - 
nebo částečnou náhradu trávníkem umělým kolem frekventovaných míst. 
 
Během školního roku 2017 – 2018 došlo k následujícím větším úpravám a nákupům 
v MŠ: 

• do druhé třídy ze čtyř byla pořízena nová lehátka s pevnou oporou zad  
• v průběhu školního roku byly zakoupeny drobné hry, stavebnice, didaktické 

pomůcky a výtvarný materiál, knihy a leporela, barevné hrnečky na průběžný 
pitný režim  a  konvičky 

• na všech třídách mají učitelky k dispozici počítač s připojením na internet a 
centrální tiskárnu 

• na 2 pískovištích byly vyměněny sedáky okolo celého obvodu, vyrobené z 
akátového dřeva a nové krycí plachty, zároveň došlo k výměně písku 

• některé herní prvky byly znovu natřeny 
• každá třída dostala k dispozici mobilní telefon  
• na zahradu byly pořízeny lavice se stoly (dětské) a slunečníky  - 5x a lavičky 

plastové pro dospělé 
• oprava vodovodní přípojky 
• údržba zeleně 
• pořízení skříněk na GDPR 

 
 
 
 



 

 

 
Základní škola 
 
Budova, ve které sídlí 7. základní škola a mateřská škola, prodělala za dobu své 
existence  několik stavebních zásahů a vylepšení.  
V současné době se však potýkáme s prostorovými problémy z důvodu narůstajícího 
počtu žáků na Vinicích a Sylvánu. I když jsme ve školním roce 2016 - 2017 
vybudovali  2 nové učebny, jednu kmenovou (z bývalého bytu školníka) a jednu 
odbornou pro výuku informatiky a jazyků (z ordinace zubní lékařky), přesto jsme se 
opět dostali do situace, kdy nám pro školní rok 2018 - 2019 jedna učebna chyběla. 
Z toho důvodu jsme o prázdninách opětovně stavěli. Vybouráním příčky mezi 
kabinetem školní družiny a přípravnou třídou, za mimořádného příspěvku 
zřizovatele,  jsme získali plnohodnotnou kmenovou učebnu pro 30 žáků.  Museli 
jsme ale najít náhradní prostor pro vychovatelky školní družiny, kam  na začátku 
prázdnin svůj kabinet přestěhovaly. 
V současné době většina učeben ZŠ slouží jako kmenové třídy včetně tříd 
využívaných k výuce odborných předmětů fyziky, chemie, hudební a výtvarné 
výchovy. Rádi bychom proto uvítali nové prostory pro odborné učebny, které by 
v případě nedostatku místa v následujících letech mohly sloužit k překonání 
kritického období i jako učebny kmenové . Proto byl během školního roku  zpracován 
projekt firmou RS RAVAL projekt v.o.s. týkající se možné nástavby školy. Jedná se  
o vybudování jednoho patra nad tzv. novým pavilonem, kde by vznikly tři odborné 
učebny pro výuku biologie a zeměpisu, fyziky a chemie a učebny rukodělných prací 
a kabinet  pomůcek pro odborné učebny a zázemí pro učitele.   
Učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem, který je v závislosti na 
přidělených prostředcích postupně obnovován. 
Pro praktické činnosti, výuku vaření a jednoduchých výrobních dovedností, jsou 
v prostorách školy zřízena speciální pracoviště. Ve škole funguje cvičná kuchyňka, 
(v současné době využívána jako kmenová třída) a dílny.  
K výuce hudební výchovy slouží nejen jedna z kmenových učeben, která                 
je vybavená klavírem a potřebnými pomůckami, nástěnnými mapami a speciální 
tabulí s notovou osnovou, ale i samostatná učebna, která je v odpoledních hodinách 
využívána pro činnost ZUŠ. 
Výuka tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit se realizuje v tělocvičně,  
případně gymnastickém sálu, a také na školním víceúčelovém hřišti s umělým 
povrchem. Během hlavních prázdnin jsme v tělocvičně. z důvodu havarijního stavu  
a opětovně za mimořádného příspěvku zřizovatele, vyměnili stávající osvětlení za 
nové moderní. 
Pedagogové nacházejí zázemí v kabinetech, které přináleží k odborným učebnám, 
nebo jsou v bezprostředním dosahu. Vybavení se snažíme postupně modernizovat. 
V letošním roce jsme vybavili nábytkem kabinet cizích jazyků. Učební pomůcky  jsou 
pořizovány dle potřeb žáků a pedagogických pracovníků a dle objemu finančních 
prostředků. 
Sociální zařízení jsou dostatečně zastoupena v každém patře budovy. Z důvodu 
zapojení školy do projektu Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na 
základních školách v Plzni – etapa I. a III, jehož podmínkou byla bezbariérová 
dostupnost do tříd a učeben podpořených z projektu, bylo jedno WC v přízemí 
budovy přebudováno na bezbariérové. Zároveň byla na dvě schodiště nainstalována 
plošina pro vozíčkáře, která umožní invalidním osobám nejen dostat se do 
odborných učeben podpořených projektem, ale nyní i do školní jídelny. 



 

 

Dvě třídy z prvního stupně a jedna třída z druhého stupně mají k uložení oblečení 
šatní skříňky, ostatní kolektivy mají k dispozici oddělené a uzavřené šatny. 
 
Škola je celkem dobře vybavena informačními a komunikačními technologiemi. Má 
tři počítačové učebny, které byly ve školním roce 2017 - 2018 vybaveny novými 
počítači. Tyto učebny se používají i pro výuku cizích jazyků, kdy se třídy žáků dělí do 
skupin.  
Všechny kmenové i odborné učebny jsou vybaveny jedním osobním počítačem 
připojeným k internetu a v jedné z nich je nainstalován vizualizér. V 15 učebnách je 
možné používat interaktivní tabuli, ale v některých z nich je potřeba vyměnit 
dataprojektory. 
Zapojením školy do již výše zmiňovaných projektů došlo k rekonstrukci počítačové 
učebny, která byla vybavena novým nábytkem, zatemněním oken na dálkové 
ovládání.  Vyučující i žáci budou moci využívat v souladu se vzdělávacími cíli           
a školním vzdělávacím plánem ve čtyřech kmenových a třech počítačových 
učebnách nově nainstalované interaktivní panely, které jsou také připojené do 
internetu. Na pěti z nich tak bude možné zprovoznit hotspot pro připojení tabletů do 
internetu.  
Škola disponuje nejen již dříve pořízenými 31 tablety s operačním systémem 
Android, ale od školního roku 2018 - 2019 bude moci využívat také 50 iPadů 
s operačním systémem iOS.  
S rozšířením počtu přenosných zařízení byly nově nainstalovány další dva 
přístupové body – WIFI. Škola tak může využívat přístupové body – WIFI v celkem 
třech učebnách. 
Ve čtyřech třídách prvního stupně jsou umístěny dva počítače bez připojení 
k internetu, které jsou používány pro individuální výuku, i ve školní družině. 
Každý kabinet je vybaven jedním nebo dvěma osobními počítači, které jsou 
připojeny k internetu. Ve většině kabinetů je také k dispozici obvykle černobílá 
tiskárna, která je připojena vždy jen k jednomu z počítačů. 
Všichni vyučující mají možnost využit počítač, kopírku a barevné multifunkční 
zařízení pro tisk, skenování a kopírování umístěné ve sborovně školy. Kopírky, 
scaner a další tiskárny jsou umístěny v sekretariátu školy, ve sborovně „nového 
pavilonu“ a sborovně prvního stupně ve 2. patře „hlavního pavilonu“, u vedoucí 
školní jídelny a v budově mateřské školy. 
 
 
Během školního roku 2017 – 2018 došlo k následujícím větším úpravám a nákupům 
v ZŠ: 
 

• částečná výměna radiátorů 
• částečná oprava odpadů 
• oprava nouzového osvětlení 
• oprava vodovodní přípojky 
• nákup tabulí – Galerie na plotě 
• výměna světel v tělocvičně 
• vybudování nové kmenové třídy 
• vybudování počítačové učebny včetně řešení bezbariérovosti 
• bezbariérové WC 
• plošina pro invalidy 
• šatní skříňky pro 1 třídu 



 

 

• nábytek do kabinetu jazyků 
• malování tříd  
• nákup dataprojektoru 
• 7 LCD panelů 
• 50 iPadů  

 
Školní družina 
 
 Ve školním roce 2017 - 2018 pracovala školní družina v devíti odděleních. Družiny 
jsou umístěny ve školních třídách, kde probíhá ve většině případů hlavní činnost ŠD. 
Během celého roku plně využívala školní hřiště a školní zahradu. Ke svým hrám      
a vycházkám navštěvovala ve velké míře i ostatní hřiště v blízkém okolí školy. 
V tomto školním roce byla nově rekonstruována šatna odpolední družiny, která byla 
dovybavena chybějícími věšáky a lavičkami pro žáky. 
Školní družina pracovala dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle vypracovaného 
měsíčního plánu. Všechny formy zájmového vzdělávání vytvářely komplex výchovně 
vzdělávacích činností ŠD. Cílem byla snaha naučit žáky efektivně využívat volný 
čas, čerpat nové informace a vědomosti, ale i odpočívat. 
V ŠD probíhala celoroční družinová hra Toulavé boty, kdy žáci získali formou 
zábavných her spoustu nových znalostí a informací o cizích zemích. Zároveň 
proběhly tradiční celodružinové akce jako Čertovská diskotéka, tematický karneval, 
Rej čarodějnic a zahradní slavnost. 
Jako každoročně nabízí družina zájmové kroužky (sportovní a pohybové hry, taneční 
kroužky, keramika, umělecká dílna, přírodovědný kroužek, zpívání s kytarou, 
výtvarníček, dramatický kroužek a zdravověda). Pro keramický kroužek, kde žáci 
rozvíjejí jemnou motoriku a zároveň svou fantazii, byla v keramické dílně instalována 
nová keramická pec. Kroužky jako pěvecký, taneční a dramatický se v závěru roku 
prezentují na školní akademii. 
 
Během školního roku 2017 – 2018 došlo k následujícím větším úpravám a nákupům 
v ŠD: 
 

• keramická pec 
• dovybavení nového kabinetu nábytkem, stavební úpravy, výmalba 

 
 
Školní jídelna 
 
Ke stravování žáků i dospělých slouží školní kuchyně se školní jídelnou s celkovou 
kapacitou 720 osob. I zde se  o prázdninách budovalo. Prováděly se nátěry a malby, 
došlo k výměně oken v jídelně a výdejně a nákupu nových vitrín. 
 
 
Během školního roku 2017 – 2018 došlo k následujícím větším úpravám a nákupům 
ve ŠJ: 
 

• nákup servírovacího vozíku 
• nákup chladícího boxu 

 
 



 

 

1.12    Školská rada 
 
Školská rada byla zřízena dne 25. 10. 2005, nové funkční období od 27. 03. 2018. 
Školská rada má 6 členů: 

 zákonní zástupci žáků 
Ing. Lenka Dezortová 
p. Lucie Pernglau 

 zástupci pracovníků školy 
Mgr. Hana Kabátníková 
Mgr. Jana Vašicová 

 zástupci zřizovatele 
Mgr. Andrea Vovolková 
Bc. Karel Matějovic, Mgr. in p. ECTS 

 
 
 

2 Personální zabezpečení činnosti školy  
 
2.1  Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
 Fyzický/přepočtený % 
Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ + ŠD + MŠ = 52/48,587 

34  +   9  +    8+1 
33,223+7,3+ 8+0,322 

100 

Z toho odborně kvalifikovaných ZŠ + ŠD + MŠ =  49/47,163 
32  +   9  +   8 
31,863+7,3+8 

96 

 
2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do 
školy: 2 
 
2.2.1 Počet studentů magisterského programu: 2 
 
2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 4 
 
2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 
 
2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 19 
 
2.6 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 
 Muži Ženy 
Do 35 let 2 14 
36 – 50 let 2 12 
51 – 60 let 0 25 
60 – více let 0 1 
Celkem 4 52 
Rodičovská dovolená 0 3 
 
    



 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 
Název kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Cesty spolu-Projevy proc. zrání v podmínkách ZŠ 3 
Workshop pro pedagogy ,,Dnešní finanční svět“ 2 
Podpora logopedické prevence 1 
Matematika nemusí být vážná věc 2 
Pojďme učit o svátcích v DACH zemích 1 
Specifika práce pedagoga s dvoulet. dětmi v MŠ 2 
Jak zkrotit své emoce 2 
Komunikace s rodiči 3 
Barva jako metafora výtv. jazyka 1 
Hranice a limity práce asistenta pedagoga 2 
Systém řádů, směrnic a smluv školy a škol. zař. 1 
Syntaktická problematika češtiny ve výuce 1 
Motivace a hodnocení výtv. práce 1 
Tvořivá síla podvědomí 1 
Prevence a zvládání agres. chování 1 
Vedení třídn. hodin a budování vztahů ve třídě 1 
Netradiční vazby, dekorace 1 
Migrace v proměnách tisíciletí 1 
Jak mě vidí dítě a co z toho vyplývá 1 
Tvořivé činnosti s literárním textem 2 
Jak vybírat a rozehrávat s dětmi příběhy 1 
Aktuální témata předškol. vzdělávání 1 
Nové prvky v hodinách Tv 1 
Školní zralost 1 
Hry a aktivity ve výuce 1 
Řeč těla-gesta, mimika, pohyby 1 
Hrajeme si s dějinami 1 
Rizikové chování dětí ve škol. zařízeních 1 
Základy programování 1 
Setkání ředitelek a vedoucích uč. MŠ v Plz. kraji 1 
Kurzy Aj 4 
Netradiční tiskové techniky 1 
Autismus v praxi 1 
Výtv. nápady a náměty 1 
Cesta ke čtenářské gramotnosti 2 
Prvouku a Vlastivěda není žádná věda 1 
Muzeum loutek v Plzni 2 
Hospitace-součást řízení školy 1 
Seminář: GDPR ve školách 1 
Novela právních předpisů 1 
Muzeum církevního umění v Plzni 1 
Didaktické hry ve výuce AJ 2 1 
Řešení konfliktů a obtížných situací s rodiči 3 
Klady a zápory hyperaktivity u dětí  1 
Prevence stresu a syndromu vyhoření v praxi 1 
Hudební dílna 1 



 

 

Činnost školní družiny 1 
Dnešní finanční svět 1 
Rozvíjíme matematickou gramotnost pro ZŠ 1 
Výuka spotřebitelské a finanční gramotnosti 
s pomocí nových forem výuky pro učitele 2. st. ZŠ - 
začátečníky 

2 

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných 
předmětů a matematiky pořádaného ČŠI 

1 

Setkání se Hejného metodou 2 
CELKEM 71 
 
 
Vzdělávací akce z projektu Šablony pro MŠ a ZŠ 1 – Šablony 2017-2019 7. ZŠ a MŠ 
Plzeň 

 Čtenářská gramotnost – metody a formy efektivní práce – 2 
 Základy mentoringu pro pedagogické pracovníky ZŠ       - 7 
 Angličtina s rodilými mluvčími                                           - 2 
 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ        -  6 
 Podpora přirozeného rozvoje komunikačních dovedností dětí v předškolním 

vzdělávání                                                                        -  2 
 
 
Vzdělávací akce realizované v rámci MAP 

 ,,Klima třídy – Práce s problémovou třídou – sdílení zkušeností“ 
 Aktuální trendy v kariérovém poradenství 

 
 
 
2.8 Asistenti pedagoga 
 Počet celkem (přepočtený/fyzický): 6/3,08 

• pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 
• pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 6/3,08  

 
 
  
 
          
3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení 

absolventů škol 
 
 
3.1  Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017 - 2018 
Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet 

dětí 
Očekávaný počet 

tříd  
86 15 66 3 

 
 
 
 



 

 

3.2  Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
Počet 
absolventů 
celkem 

            Přijatí na         
Gymnázia 

4 letá  
Gymnázia 

6 letá 
Gymnázia 

8 letá 
SOŠ SOU Jiné 

47 2 2 9 27 7  
 

Počet žáků ---------------- 
- přihlášených na víceletá gymnázia 21 
- přijatých na víceletá gymnázia 11 

 
 
3.3  

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2* ---------------- 
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. Ročníku 4 
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 3 (§38 ŠZ) 

*vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 
 
 
3.4  Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/2016 

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 

526 360 161 5 5 0 
 počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, 41, 42) 
 § 38 neprospělo 6 žáků 

 
 
 
4.2  Chování žáků 
Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 
- z toho 2. stupeň 1 1 
- z toho 3. stupeň 0 0 

 
 
 

4.3  Docházka žáků (celkem za školní rok) 
Počet omluvených hodin celkem 45 402 (+ 2 949 PT) 
Počet neomluvných hodin celkem 93 

 
 



 

 

4.4 Přestupy žáků mezi ZŠ 
 
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 22 

Důvody:   - přestěhování 22 
                 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 1 
 Důvody:    - ukončení docházky v ZŠ při FN 1 
 
 
5    Prevence rizikových jevů 
 
Ve školním roce 2017 - 2018 se realizoval preventivní program především ve výuce 
a proběhly pravidelné semináře (Iniciativa pro život, Policie ČR, Hasiči, záchranáři). 
Adaptační kurz šestého ročníku proběhl v okolí školy v prvním zářijovém týdnu. 
Dále proběhl preventivní program k prevenci šikany, kyberšikany a bezpečném 
chování v online prostředí v šestém a sedmém ročníku. Tyto programy realizovala 
na naší škole Diakonie západ. Pro osmý a devátý ročník byl zajištěn preventivní 
program Hrou proti AIDS, realizovaný lékařkou ve spolupráci se SZÚ. 
Škola se zapojila do projektu Rubikon, kde v krajském finále získaly žákyně             
9. ročníku celkově první místo. Projekt je zaměřen na problematiku sázení 
mladistvých a o zodpovědném rozhodování. 
Škola opakovaně konzultovala s pracovnicí z PPP, jak řešit konflikty a narovnat 
vztahy ve třídě na I. stupni. 
Školní metodik se zúčastnil dalšího vzdělávání na téma Ochrana člověka za 
běžných rizik a mimořádných události, které realizoval HZS Plzeňský kraj.  
Během druhého pololetí školního roku byl pedagogický sbor proškolen Záchrannou 
službou, HZS, Policií ČR na téma Mimořádné události a dalším tématem školení 
bylo Jak správně řešit šikanu a kyberšikanu realizovaný od Diakonie západ. 

 
6 Nadstandardní aktivity 
 
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 
 
 Kroužky – škola:  

 Sportovní gymnastika hrou pro 1. třídy 
 Sportovní gymnastika hrou pro 2. – 3. třídy – chlapci 
 Sportovní gymnastika hrou pro 4. – 5. třídy  
 Anglický jazyk pro 2. třídy 
 Kroužek Logo (logopedická náprava) 
 Klub zábavné logiky a deskových her pro 1. stupeň  
 Klub zábavné logiky a deskových her pro 2. stupeň  

 
Kroužky školní družiny: 

 Sportovní a pohybové hry 
 Sportovní a pohybové hry pro 1. třídy 
 Taneční kroužek 
 Pohybová výchova 
 Umělecká dílna 
 Keramický kroužek 1 
 Keramický kroužek 2 



 

 

 Keramický kroužek 3 
 Keramický kroužek 4 
 Výtvarný kroužek 1 
 Výtvarný kroužek 2 
 Zpívání s kytarou 
 Přírodovědný kroužek 
 Zdravověda 
 Dramatický kroužek 

 
 

6.2 Mimoškolní aktivity 
Přehled akcí 7. Základní školy a mateřské školy Plzeň 

Školní rok  2017 – 2018                                       (Mateřská škola) 
 

 Akce  

 
Předplavecký výcvik (2 třídy) 
Divadélko Dráček a jejich pravidelná měsíční vystoupení 
Divadélko Nána, Řimbaba, Kolem, Kubišta, Alfa 
Návštěvy knihovny na Vinicích 
Výukové programy v ZOO 
Barevné dny v MŠ 
Putování za stromy 
Pečení svatomartinských rohlíků 
Vánoční focení 
Mikulášská nadílka – ve spolupráci se ZŠ 
Vánoční posezení s rodiči 
Karnevalové oslavy 
Rytmická show 
Tancohrátky s Culinkou 
Kouzelnické vystoupení 
Den otevřených dveří MŠ 
Návštěvy předškoláků v základní škole 
Velikonoční oslavy 
Indiánský poklad 
Oslavy Dne matek 
Oslavy Dne dětí 
Koloběžkyáda 
Výlety – Prameny Na Roudné u Fakultní nemocnice, Kopeckého pramen, Košutecké 
jezírko, park u ZOO 
Sportujeme s Viktorkou 
Testování pohybu u předškoláků 
Pravidelné pondělní velké vycházky ve třídách předškoláků 
Rozloučení s předškoláky, šerpování s divadlem Dráček 
Školní výlet – parník Hracholusky 
Sportovní dopoledne se ZŠ 
Vyšetření zraku Prima vizus 
Mobilní planetárium – život stromů 
 



 

 

 
Přehled akcí 7. Základní školy a mateřské školy Plzeň 

Školní rok  2017 – 2018                 I. pololetí                       ( I. stupeň) 
 

Datum Akce Anotace, účast 
 
 

14. 9. „Evelínko, neutrácej tolik“, finanční 
gramotnost 

2. a 3. třídy 

18. 9. Fotografování 1. Tříd 1. třídy 
22. 9. Fotbalové dopoledne 0. třídy 
27. 9. Historické centrum Plzně – exkurze 3. B 
4. 10. ZOO – Naše příroda 2. třídy 

10. 10. In-line bruslení 4. C 
11. a 13. 10. ZOO – Česká řeka 3. třídy 

12. 10. ZOO – Naše příroda 0. třídy 
18. 10. In-line bruslení 4. A 
19. 10. In-line bruslení 5.A 

20. a 23. 10. ZOO – Naše příroda 1. třídy 
31. 10. Dental Preventan – ústní hygiena 0. a 1. třídy 

1. 11. Pivovarské muzeum – Zapomenutá 
řemesla 

3. třídy 

6., 8. a 11.11. Knihovna Vinice – „Komiks“ 3. třídy 
28. 11. Den otevřených dveří, Vánoční jarmark celá škola 
30. 11. Knihovna Vinice – Přišla na svět 

pohádka 
2. C 

3. 11. Knihovna Vinice – Cestujeme s knihou 4. A 
1. 12. Knihovna Vinice – Přišla na svět 

pohádka 
2. A 

5. 12. Knihovna Vinice – Trocha poezie nikoho 
nezabije 

5. A 

5. 12. Mikuláš 1. stupeň 
6. 12. Svíčkárna Rodas 2. třídy 
7. 12. Domov seniorů – Vystoupení 

dramatického kroužku 
Dramatický kroužek 

12. 12. Knihovna Vinice – Cestujeme s knihou 4. C 
14. 12. Svíčkárna Rodas 0. třídy 
14. 12. Knihovna Vinice – Cestujeme s knihou 4. A 
19. 12. „Evelínko, Santa není Ježíšek“ 2. a 3. třídy 
21. 12. Divadlo Alfa – „Kašpárek a mumie“ 2. třídy 
21. 12. Vánoční besídky 1. stupeň 
Leden Dopravní výchova 2 x 3. C, 4. C 
31. 1. Divadlo Alfa – „Kosprd a Telecí“ 0. a 1. třídy 
31. 1. Kino Plaza – „Paddington“ 4. a 5. třídy 
31. 1. Kino Plaza – „Alenka v říši divů“ 2. a 3. třídy 

 
 
 



 

 

Přehled akcí 7. základní školy a mateřské školy Plzeň 
Školní rok  2017 – 2018                 I. pololetí                       ( II. stupeň) 

 
Datum Akce Anotace, účast 

 
8. 9. Dny vědy a techniky 8. třídy 

12. 9. Hokejbalový turnaj výběr 2. stupně 
21. 9. Exkurze – Příbram 9. třídy 
26. 9. Den jazyků – projekt 2. stupeň 
3. 10. Infokariéra 9. B 
4. 10. Infokariéra 9. A 
4. 10. Iniciativa pro život 9. B 
5. 10. Přednáška – Černobyl 9. třídy 
6. 10. Iniciativa pro život 9. A 

11. 10. Hokejbalový turnaj výběr 2. stupně 
13. 10. Iniciativa pro život 9. třídy 
24. 10. Plavecké závody výběr 2. stupně 
29. 11. Divadelní představení 9. A 
30. 11. Školní kolo olympiády v ČJ 8. a 9. třídy 

5. 12. Mikulášská nadílka 9. třídy 
21. 12. Curling – Kooperativa aréna 9. třídy 

9. 1. Divadlo 8. třídy 
16. 1. Okresní kolo olympiády v dějepisu 8. a 9. třídy 
29. 1. Okresní kolo olympiády v ČJ 8. a 9. třídy 
30. 1. Den s Egyptem 6. třídy 
31. 1. Kino 6. třídy 

 
 
 

Přehled akcí 7. základní školy a mateřské školy Plzeň 
Školní rok  2017 – 2018                 II. pololetí                       ( I. stupeň) 

 
Datum Akce Anotace, účast 

 
8. a 14. 2. Recitační soutěž – školní a obvodní kolo 1. a 2. stupeň 

12. 2. Bovýsek – ovoce do škol 1. až 3. třídy 
13. 2. Dopravní výchova 4. C 
5. 3. ZOO – výukový program 0. B 
7. 3. Divadlo Alfa – „Cha, cha, cha….“ 3. třídy 

16. 3. Matematický klokan 2. – 5. třídy 
20. 3. Velikonoční jarmark celá škola 
21. 3. Exkurze – „Žinafa“ 0. třídy, 2. C 
26. 3. ZOO – Amazonie 3. B 
28. 3. ZOO – Amazonie 3. A 
28. 3. Návštěva areálu Viktorky Plzeň 2. C, 3. A – výběr žáků 

Březen Dopravní výchova – praktická část 5. B 
Duben Dopravní výchova – praktická část 3. třídy 

3. 4. Muzeum – středověk, novověk 5.A 



 

 

4. 4. ZOO – výukový program 2. třídy 
9. 4. Medové snídaně 2. třídy, 3. B, 3. C 
9. 4. Knihovna 0. třídy 

11. 4. McDonald’s Cup – obvodní kolo výběr žáků 1. stupně 
13. 4. Muzeum – „Cesta do pravěku“ 4. třídy 
13. 4. Návštěva knihovny 2. A 
16. 4. Divadlo Alfa – „Cesta do středu Země“ 3. A, 3. B 
19. 4. Muzeum – středověk, novověk 5. B 
20. 4. Návštěva knihovny 2. B 
26. 4. Hasičská záchranná stanice 0. A 
27. 4. Návštěva knihovny 2. C 
27. 4. Muzeum strašidel – „Plzeňské pověsti“ 3. třídy 
3. 5. Den ptačího zpěvu 2. až 5. třídy 
9. 5. „Na Chlum z Evropy vedou šlápoty“ 3. třídy 
9. 5. Sofronka – „Lesní pedagogika“ 4. B 
9. 5. Dopravní soutěž – „Mladý cyklista“ 4. třídy 

11. 5. Fotografování tříd 1. a 2. stupeň 
16. 5. Prohlídka náměstí Republiky 0. třídy 
17. 5. Knihovna Vinice 5. A 
18. 5. Knihovna Vinice 3. B 
25. 5. Knihovna Vinice 3. A 
31. 5. Sportovní akce k MDD 4. třídy 
31. 5. Divadlo Alfa – „Umanutá princezna“ 0. a 1. třídy 
1. 6. Den dětí 1. stupeň 
8. 6. Divadlo Alfa 5. třídy 

13. 6. Školní akademie celá škola 
21. 6. Festival sportu 0., 2., 3., 4., 5. třídy 
Červen Školní výlety, vycházky do okolí  
Červen Arboretum Sofronka – „Lesní 

pedagogika“ 
4. a 5. třídy 

 
 
 
 

Přehled akcí 7. základní školy a mateřské školy Plzeň 
Školní rok  2017 – 2018                 II. pololetí                       ( II. stupeň) 

 
Datum Akce Anotace, účast 

 
5. 2. Projektový den – AJ 9. B 

12. 2. Projektový den – AJ 9. A 
12. – 16.2. LVK 7. třídy 

14. 2. Okresní kolo konv. soutěže AJ 9. třídy 
27. 2. Prevence – Diakonie západ 6. třídy 
28. 2. Divadlo 7. třídy 
7. 3. Prevence – Diakonie západ 6. třídy 
8. 3. Zeměpisný pořad – Kuba 7. až 9. třídy 

15. 3. Prevence – Diakonie západ 6. třídy 



 

 

27. 3. Exkurze (SPŠ dopravní) 8. třídy 
5. 4. Dobrodružství v Karibiku 7. třídy 
6. 4. Divadlo 8. B 

10. 4. Prevence – Diakonie západ 7. třídy 
17. 4. Beseda s rodilým mluvčím NJ 8. a 9. třídy 
20. 4. Prevence – Diakonie západ 7. třídy 
26. 4. Prevence – Diakonie západ 7. třídy 
27. 4. Prevence – Diakonie západ 7. třídy 
4. 5. Beseda s veterány 2. světové války 9. třídy 

16. 5. Židovské muzeum 9. třídy 
22. 5. Olympiáda techniky výběr z 9. tříd 
23. 5. Rubicon výběr z 9. tříd 
29. 5. Okresní kolo Pythagoriády výběr žáků 2. stupně 
31. 5. Noc s knihou 7. B 
Červen Třídní výlety 2. stupeň 

1. 6. Aqaution výběr žáků 2. stupně 
5. 6. Holokaust – projekt 9. třídy 

21. 6. Festival sportu 2. stupeň 
22. 6. Rubicon výběr žáků 2. stupně 
26. 6. Den s chemií – Techmania výběr žáků 2. stupně 

 
 
 
Hodnocení environmentální výchovy: 
 
Ve školním roce 2017 - 2018 jsme nadále pokračovali ve spolupráci s projektem 
Recyklohraní, který má mimo jiné na starosti odvoz použitých baterií a drobných 
elektrospotřebičů, čehož jsme v tomto školním roce několikrát využili. Za získané 
body jsme drobnými dárky, které jsme od Recyklohraní objednali, obdarovali nejlepší 
sběrače.  
Koordinátorka EVVO se v listopadu zúčastnila semináře EKOABECEDA – „Umíme 
žít bez odpadů?“, kde hlavním tématem bylo zamezení plýtvání potravinami, obaly, 
oblečením a dalšími věcmi, které člověk každodenně používá. 
Během listopadu a prosince jsme se zúčastnili dotazníkového šetření v rámci 
projektu Recyklohraní, jehož cílem bylo prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a 
recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a 
použitých drobných elektrozařízení. Zúčastnili se žáci z deváté a páté třídy. 
Dne 3. května jsme ve spolupráci s dětmi z devátého ročníku uspořádali pro žáky 
prvního stupně tzv. „Den ptačího zpěvu“, kde si děti hravou formou osvojily 
nejrůznější vědomosti o ptácích žijících na našem území.  
V květnu se žáci prvních tříd zúčastnili soutěže, kterou vyhlašovalo hnutí 
Brontosaurus na téma „Máme rádi přírodu – Okouzlení přírodou“. Výkresů bylo 
zasláno přibližně 20. 
V průběhu podzimního a jarního období chodily jednotlivé ročníky do ZOO Plzeň, 
kde se zúčastnily nejrůznějších výukových programů. Např. Česká řeka, Naše 
příroda, Domácí zvířata, Ekosystém lesa, Cesta do Afriky. 
 
 
 



 

 

Aktivní podpora sportovních akcí: 
 
Ve školním roce 2017- 2018 jsme se nadále snažili celoročně zapojit co nejvíce žáků 
do sportovních a pohybových aktivit (soutěže pod AŠSK i mimo ní), v rámci 
doplňkové činnosti školy pak umožnit široké veřejnosti používání vnitřních ploch.  
Lyžařský výcvikový kurz: 
Tradičně jako každý rok jsme pro žáky 7. ročníků zorganizovali lyžařský výcvikový 
kurz 7. ročníků. Vzhledem k malé účasti žáků ze sedmých tříd se kurz doplnil žáky 
tříd 6. a 8. Kurz byl opět směřován do lokality Železná Ruda. Ubytování bylo  
v částečně zrekonstruovaném hotelu Belveder, který má již s takovými akcemi 
zkušenosti. Lyžařské a sněhové podmínky v tomto období byly skvělé. Většina času 
byla věnována nejen nácviku smýkaných a carvingových oblouků, ale i soutěžím 
v předem rozdělených týmech venku na sněhu i uvnitř v malé tělocvičně.  
Kurz byl zakončen tradičním „super obřím slalomem“ na čas, kterého se zúčastnili     
i žáci, kteří na začátku kurzu neuměli na lyžích ani stát.  
Vybíjená dívek: 
Dne 27. 3. 2018 pořádala naše škola obvodní kolo vybíjené dívek. Kádr našeho 
školnímu týmu tvořila děvčata z třídy 5. B. Naše děvčata se střetla s týmy 1. ZŠ,      
4. ZŠ a 31. ZŠ. Vzhledem k počtu týmů se soutěž hrála systémem „každý 
s každým“. Naše žákyně konfrontovaly téměř všechny soupeře, takže skončily na 
úspěšném 2. místě a jako pořádající tým rozhodně nezklamal, naopak překvapil 
svou dobrou hrou, přístupem a bojovností. 
Fotbal: 
Díky dobré dostupnosti mnoha fotbalových klubů v Plzni, zejména místnímu klubu TJ 
Košutka Plzeň naše škola čítá mnoho šikovných fotbalistů nejen z tohoto klubu. 
Proto se i naše škola nebála přihlásit do obvodního kola propagované fotbalové 
soutěže McDonald’s cup konaný na 4. ZŠ. Obvodní kolo se odehrálo dne                
9.  4.  2018 a naši školu reprezentovalo 10 šikovných žáků/fotbalistů ze 4. a 5. 
ročníků. Kluci byli velmi snaživí a bojovní, ale bohužel jim chybělo trochu fotbalového 
štěstíčka a tak se umístili na krásném 4. místě. 
Aquatlon: 
Poslední sportovní soutěží letošního školního roku, které jsme se účastnili, byl 
Plzeňský Aquatlon pořádaný dne 1. 6. 2018 u Boleveckého rybníka. Tento závod 
škol v plavání a běhu předcházel hlavní soutěži Mistrovství ČR v crosstriatlonu. 
Pořadatelé – Česká triatlonová asociace ve spolupráci s AŠSK se s organizací 
nakonec vypořádali velmi dobře. Nechyběl ani doprovod záchranných složek, které 
byli na místě žádoucí. Z naší školy jsme vypravili výběrovou skupinu II. stupně, která 
se skládala z 10 členů. Žáci bojovali statečně, ale vzhledem k velké konkurenci 
soutěžících i z triatlonových klubů jsme neobsadili v žádné kategorii stupně vítězů. 
Náročnost soutěže byla celkem vysoká, takže žáci naší školy jsou pro nás vítězi        
i tak. 
 
 
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů: 
 
AUTOKLUB Plzeň a BESIP pro Plzeňský kraj pod patronací starosty ÚMO Plzeň 3 
pořádali v areálu dopravního hřiště 33. ZŠ Plzeň soutěž, která ověřila znalosti 
a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu, v technice jízdy a při 
poskytování první pomoci. Zúčastnilo se 10 plzeňských škol. Naši školu úspěšně 
reprezentovali žáci 6.A a  6.B (v kategorii jednotlivců jsme získali 1. místo 



 

 

z celkového počtu 40 žáků). V celkovém pořadí družstev obsadili žáci nádherné třetí 
místo. 

 
 
Oblastní kolo – Malí záchranáři: 
 
Boj o titul nejlepší malí záchranáři v Plzeňském kraji se dne 12. června 2018 odehrál 
v Plzni na požární stanici na Košutce. Do sedmého ročníku krajského kola soutěže 
Malý záchranář bylo nominováno 18 družstev, která prošla sítem devíti oblastních 
kol v Plzeňském kraji. Družstvo naší školy se umístilo na 9. místě. 
Nad soutěží převzala záštitu náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního 
ruchu Mgr. Ivana Bartošová, která osobně žáky na soutěži přivítala. 
Na soutěži se podíleli partneři, kterým patří poděkování. Jsou jimi Odbor 
bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, 
Plzeňský kraj, Městská policie Plzeň, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského 
kraje a Státní zdravotní ústav. 
Soutěžící čekalo kromě vědomostních testů 9 praktických stanovišť, která prověřila, 
zda by si v případě mimořádné události či ohrožení jejich zdraví dokázali poradit. 
 
Beseda s válečnými veterány: 
 
Již každoročně se v květnu v Plzni konají Slavnosti svobody pyšnící se bohatým 
programem. Během těchto oslav si všichni připomínáme události osvobození Plzně 
spojeneckými vojsky.  
Žáci naší školy měli možnost zúčastnit se Besedy s válečnými veterány, která se 
konala 4. 5. 2018 v Měšťanské besedě. O svých zážitcích z osvobozování Plzně 
přijelo vyprávět celkem 9 pamětníků: tři američtí a šest z Belgie. Atmosféra v sále 
byla neuvěřitelná, studenti odměňovali veterány bouřlivým potleskem a místy bylo 
vidět i dojetí u velké většiny zúčastněných. Váleční veteráni ochotně odpovídali na 
dotazy, které si pro ně studenti připravili. Nesporným přínosem této besedy byla 
nejen možnost diskuze s přímými svědky květnových událostí, ale i možnost 
procvičit se v anglickém jazyce, protože na závěr jsme se s veterány mohli vyfotit a 
také s nimi hovořit. 
 
 
Den jazyků na 7. ZŠ a MŠ: 
 
Od roku 2001 se každoročně slaví Evropský den jazyků. Cílem svátku je propagovat 
jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Na území Evropy           
se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků. Nejvíce Evropanů mluví ruštinou, pak 
následuje němčina, angličtina a francouzština. 
I na naší škole jsme letos tento den oslavovali. Celý druhý stupeň se zapojil do 
projektového dne „Rallye po zemích Evropy“. Cílem bylo propojit vědomosti ze všech 
předmětů, prohloubit samostatnost a rozvíjet vzájemnou spolupráci dětí a učitelů.  
Každý třídní kolektiv si vylosoval jednu ze zemí Evropy.  Hlavním úkolem bylo zjistit 
o dané zemi co nejvíce informací, zpracovat je a zemi představit ostatním třídám. 
Dalším úkolem bylo vyzdobit třídu obrázky a charakteristickými předměty tak, aby si 
ostatní žáci mohli o zemi udělat co nejpřesnější představu.  Do třetice musela každá 



 

 

třída připravit pět kvízových otázek.  To vše bylo důležité pro úspěšné zvládnutí 
Rallye po evropských zemích v úterý 26. září. 
Vítězem celého projektu se stal třídní kolektiv, který nejzajímavěji vyzdobil třídu, 
zodpověděl správně nejvíce kvízových otázek a nejlépe představil vylosovanou zemi 
svým spolužákům. Překvapivě zvítězili ti nejmladší, žáci třídy 6. A. Odměnou pro 
všechny zúčastněné bylo filmové představení Alice Through the Looking Glass 
v kině Plaza.  
 
Beseda s rodilou mluvčí 17. 4. 2018 – Nj 
 
Již potřetí nás navštívila rodilá mluvčí,  která pracuje na ZČU v Plzni na katedře 
němčiny. 
Na začátku žáky upozornila, že bude mluvit jen německy a oni také. Co nebudou 
vědět, mohou vyjádřit i posuňky nebo nějak opsat, aby to druhý pochopil. Zábavnou 
formou se dětem představila a zahrála si s nimi několik her. Pak jsme se bavili         
o lidových zvycích v Čechách a v Německu: pálení čarodějnic – Walpurgisnacht a 
stavění májky – Maibaum aufstellen a srovnávali, jak se slaví u nás a co je odlišného 
u našich sousedů. 
Žáci 8. a 9. tříd si uvědomili, že na besedě s cizincem jsou už schopni plno věcí říci, 
ale také se ještě mají so učit.  
Na konci projevili zájem o další besedu příští rok. 
 
 
Den ptačího zpěvu na 7. ZŠ a MŠ: 
 
Na oslavu „Mezinárodního dne ptačího zpěvu“, který se koná 1. víkend v květnu, 
jsme zorganizovali pro 1. stupeň zábavnou akci na školním hřišti. Cílem bylo 
upozornit žáky na úbytek zpěvného ptactva v naší přírodě, seznámit je s důvody, 
proč tomu tak je a zamyslet se nad možnostmi jejich ochrany. Pomocí zábavných 
úkolů se žáci seznámili s ptačími druhy, které mohou vidět v naší přírodě. 
Akci předcházela týdenní příprava s třídními učiteli ve třídách „napříč všemi 
předměty“. 
Akce byla přínosná i pro deváté třídy – žáci si vyzkoušeli, že být učitelem                   
a organizátorem není vždy snadné. 
 
Družinový karneval v egyptském stylu: 
 
Dne 14. 2. 2018 jsme uspořádali letošní první družinový karneval. Ten měl být 
v egyptském stylu a to se dětem na 100% podařilo. Mohli jsme vidět Kleopatry, 
Faraony, mumie a dokonce i dvě krásné pyramidy. Děti si mohly zatancovat, 
zasoutěžit za drobnou sladkou odměnu a na závěr jsme samozřejmě vyhodnotili 
nejkrásnější masky. I když ne všichni mohli zvítězit, velký dík patří především 
rodičům, kteří byli dětem při přípravě masek nápomocní  a kostýmy byly opravdu 
velmi povedené. Těšíme se, až si zase podobnou akci zopakujeme. 
 
 
Zdravověda: 
 
Ve školním roce 2017 – 2018 se žáci mohli nově přihlásit do kroužku „Zdravověda“. 
Ve zdravotnickém kroužku se formou her a praktických cvičení dozvěděli mnoho 



 

 

zajímavostí o fungování svého těla, naučili se poskytovat první pomoc a ošetřovat 
lehká zranění a získali informace o různých onemocněních.  
Na jedné z hodin si žáci dokonce vyrobili svůj vlastní lékařský kufřík, vyzkoušeli si 
lékařskou roušku a operační čepici.  
 
 
Bovýsek: 
 
Dne 12. 2. 2018 nás navštívil Bovýsek v rámci programu ,,Podpora správných 
stravovacích návyků ve výživě dětí, boj proti obezitě´´. 
Děti si zasoutěžily v poznávání druhů ovoce a zeleniny. 
Odměnou jim bylo pexeso s obrázky ovoce a zeleniny. 
 
Recitační soutěž: 
 
Dne 8. 2. 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže. Z 1. stupně soutěžilo 23 žáků 
druhých až pátých tříd, z 2. stupně 14 žáků šestých až devátých tříd.  
O týden později, dne 14. 2. 2018, se uskutečnilo obvodní kolo, kterého se zúčastnili 
nejen naši žáci, ale i žáci z 34. ZŠ. Atmosféra byla až slavnostní, žáci podali velmi 
dobré recitační výkony.  
Do okresního kola postoupili na naší školy 4 žákyně. 
 
Škola v přírodě: 
 
V termínu 14. – 18. 5. 2018 se zúčastnilo 76 žáků v doprovodu 7 pedagogických 
pracovníků a zdravotnice školy v přírodě na Šumavě. Ubytováni byli v rodinném 
hotelu Engadin v Železné Rudě, kde se jim dostalo bezvadného servisu. Kuchaři 
vařili velmi chutná jídla a všechen personál hotelu byl milý a vstřícný. 
Kromě netradičních forem vyučování si děti mohly ověřit a doplnit znalosti 
z přírodovědy i vlastivědy přímo v terénu. Díky příznivému počasí se mohly 
každodenně věnovat poznávací turistice i sportovně zábavným činnostem. Největší 
ohlas měla celodenní túra k Čertovu jezeru. 
Řada dětí se dokázala poprvé ve svém životě obejít bez svých nejbližších. Přestože 
byl žáků velký počet, celá akce proběhla bezpečně a v dobré náladě.  
Určitě zůstane všem na školu v přírodě příjemná vzpomínka po mnoho let. 
 
Adaptační kurz: 
 
Cílem adaptačního kurzu, který se konal 7. září pro 6. A a 8. září pro 6. B,  bylo 
vzájemné poznání spolužáků a třídního učitele. Vybrané aktivity byly zaměřené na 
rozvíjení vzájemné spolupráce, kreativity, zodpovědnosti a pozitivního klimatu ve 
třídě. Žáci byli také seznámeni s obsahem práce pedagogů, kteří zastávají pozici 
metodika prevence a výchovného poradce a získali tak povědomí o tom, s jakým 
typem problémů a dotazů se na ně mohou obracet. Realizace programu proběhla ve 
škole a jejím okolí. Vždy se zúčastnil třídní učitel, metodik prevence a učitelka 
rodinné výchovy (budoucí metodik prevence).  
 
 
 
 



 

 

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
 
Spolupráce škol na území města Plzně je každoročně realizována na bázi soutěží 
mezi školami a jednotlivci. Talent a potenciál mezi sebou poměřují zástupci škol 
nejen ve sportu ale i v disciplínách, jako je výtvarný projev, přednes, znalosti a 
dovednosti v českém a anglickém jazyce, matematice nebo dějepisu. Ve školním 
roce 2017 - 2018 se škola tradičně podílela na organizaci obvodního kola recitační 
soutěže.  
Díky realizaci projektu Šablony 2017 – 2019 7. ZŠ a MŠ Plzeň, projektu se 
zjednodušeným vykazováním (reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006488) 
pedagogové školy využili možnosti kooperace s pedagogy plzeňských škol, ale i škol 
vzdálenějších, kdy plněním aktivit projektu realizovali vzájemné návštěvy. Výstupem 
ze společně sdílených konzultací a hospitací v partnerských školách byla nejen 
inspirace pro práci ve škole příjemce projektu či ve škole hostitele, ale i rozšířením 
náhledu na školství a vzdělávací proces, jak to samé dělají jinde nebo jak lze věci 
dělat jinak.   
Školy zapojené do partnerské spolupráce:  

• 10 základní škola Plzeň 
• 28. základní škola Plzeň 
• Základní škola Milovice 
• Základní škola Zruč - Senec 

 
 
 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí 

Ve školním roce 2017 – 2018 nerozvíjela škola partnerství se žádnou ze 
zahraničních škol.  

 
6.5 Zapojení do projektů 
 
Mateřská škola: 
 
Dvě třídy předškoláků se zapojily do projektu Pohyb 1P, díky podpoře Nadace 
sportující mládeže a Nadace RSJ. Testování se zúčastnily děti – předškoláci na 
základě souhlasu rodičů. U dětí byla sledována obratnost, orientace v prostoru, 
rychlost. 
Obě třídy předškoláků pravidelně 2x v týdnu navštěvují tělocvičnu základní školy      
a využívají celoročně hřiště základní školy s umělým povrchem. 
Ve spolupráci se ZŠ byl pro třídy předškoláků zorganizován trojboj pro zjištění 
pohybových dovedností (běh, skok, hod). 

 

Základní škola: 
 
Ve školním roce 2017 – 2018 využila škola pro realizaci záměrů vedoucích ke 
zkvalitnění výuky, podpory  vzdělávacích oborů a mimoškolních činností finanční 
dotace z grantů vyhlašovaných městem Plzeň: 
 



 

 

• dotační program Magistrátu města Plzně  „Podpora tělovýchovných aktivit“ ve 
výši 19 000,- Kč 

• dotační program Magistrátu města Plzně  „Podpora primární prevence sociálně 
patologických jevů“ ve výši 6000,- Kč  

• dotační program Magistrátu města Plzně  „Podpora aktivit k technickému 
vzdělávání“ ve výši 26 000,- Kč 

• dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 
2017  Magistrátu města Plzně   ve výši 24 000,- Kč 

 
Do operačního programu Věda, vývoj, vzdělávání v programovém období 2014 – 
2020 se škola zapojila se svým projektem Šablony 2017 – 2019 7. ZŠ a MŠ Plzeň 
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006488). Aktivity projektu jsou rozmanité. Ve 
školním roce 2017 – 2018 byl podpořen celý pedagogický sbor v metodách práce  
podporujících čtenářskou gramotnost, jednotliví členové sboru se  zdokonalovali 
v technikách a metodách práce na rozvoj matematické gramotnosti, inkluze, 
mentoringu a v jazykových a komunikačních kompetencích.  
Žáci byli z projektu podpořeni realizací klubu deskových her, doučování či 
čtenářského klubu.  
V rámci projektu se myslelo i na zákonné zástupce – rodiče, kteří se ve škole 
účastnili několika cyklů přednášek na téma obtíží při učení, jak se s dětmi učit, jaké 
techniky učení dětem vyhovují a jsou efektivní nebo jak má být dítě připraveno na 
vstup do školy, jak posoudit jeho zralost a zjednodušit mu přechod z  mateřské školy 
nebo přípravné třídou do základní školy.  
Celková suma finanční podpory na projekt činí 843 608,- Kč.  

Spolupráce se Střední průmyslovou školou dopravní realizovat projekt Plzeňského 
kraje ,,Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“  
Naše škola se do tohoto projektu zapojila k 15. 1. 2018. Jsme  partnerem Střední 
průmyslové školy dopravní Plzeň  společně s Dětským Diagnostickým Ústavem, ZŠ 
Chotěšov, ZŠ Třemošná a ZŠ Město Touškov. Tento projekt pro naši školu 
představuje aktivní spolupráci se Střední průmyslovou školou dopravní Plzeň, a to 
formou projektových dnů, exkurzí a zájmových kroužků. Ve školním roce 2017/2018 
se žáci 8.B  zúčastnili exkurze v Praze, kde  navštívili Království železnic a Národní 
zemědělské muzeum.  Z původních tří kroužků zaměřených na drony, autodráhy       
a ekologii, musel být ekologický kroužek z důvodu malého zájmu zrušen. Oba zbylé 
kroužky probíhaly současně, a to s celkovým počtem patnácti žáků. I když kroužek 
byl původně určen pro starší žáky druhého stupně základní školy, většina žáků, kteří 
kroužky navštěvovali, byli žáky pátých a šestých ročníků.  
 
Projekt ,,Ovoce a zelenina do škol“ 
,, Mléko do škol“ 
 
Škola je již několik let zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Tento projekt 
je od  tohoto školního roku zaměřen na všechny žáky základní školy i děti 
z přípravných tříd, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo 
ovocné a zeleninové šťávy. Dodávány jsou přednostně druhy ovoce a zeleniny 
z našeho klimatického pásu. Škola se též zapojila i do druhého projektu spojeného 
s podporou zdravé výživy žáků základních škol a přípravných tříd - „Mléko do škol“. 
Zdarma je dodáváno neochucené mléko a mléčné výrobky. 



 

 

 
Projekt „Divadlo nás baví“   
  
Ve školním roce 2017 - 2018 pokračoval na 2. stupni naší školy projekt „Divadlo nás 
baví“. Žáci třídy 9.A měli možnost navštívit představení jak  v  Divadle J. K. Tyla, tak 
v Novém divadle.  
Ve školním roce žáci viděli představení  

• Počestné paní plzeňské 
• Oliver Twist 
• Lakomec 
• Sen noci svatojánské  

O představení je mezi žáky vždy velký zájem, poznatky z představení mohou dobře 
uplatnit i ve škole (Čj, Vv, Hv, Spsv…) 
Projekt je prezentován na malé nástěnce u učebny Hv .         
           
 
6.6 Výchovné poradenství 
 
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 
 
Výchovné poradenství bylo ve škole tradičně realizováno v několika úrovních, které 
zaštiťovala z pozice specialisty výchovná poradkyně školy.  
Zásadní a v praxi ověřenou cestou je vzájemná komunikace a informovanost nejen 
mezi pedagogy a pedagogy a žáky, ale zásadní je komunikace mezi školou a 
rodinami žáků. Na vnitřní organizaci instituce měla v několika předešlých letech 
čitelný vliv politická a společenská proměnlivost. V dlouhodobě konstantním 
prostředí školy se pedagogové vyrovnávali nejen se začleňováním žáků, jejichž 
vzdělávání vyžadovalo a i nadále vyžaduje zabezpečení podpůrných opatření, ale i 
žáků, kteří do školy nově přicházejí s různou úrovní znalosti českého jazyka. Škola 
tak nabízela nejen vzdělávání, výchovu, ale i pomoc a osvětu pro žáky a jejich rodiny 
 
Kariérové poradenství 
 
Navazující střední vzdělávání žáků i ve školním roce 2017 – 2018 řešilo po linii 
výchovný poradce – žáci, ale i výchovný poradce – zákonní zástupci. Informace o 
přijímacím řízení, aktualitách a oborech se žáci dozvídali průběžně během celého 
prvního pololetí školního roku. Zákonní zástupci byli instruováni při zářijovém třídním 
aktivu a následně ještě v listopadu a v lednu při speciálním aktivu věnovanému 
přijímacímu řízení, přijímacím zkouškám a kompletní administrativě kolem tohoto 
tématu. Ve školním roce 2017 – 2018, v říjnu, navštívili žáci instituci pracující pod 
hlavičkou KCVJŠ, INFOKARIÉRU, kde jsou pracovníci – kariéroví poradci -  
kompetentní realizovat se žáky aktivity vedoucí k sebepoznání, výběru vhodného 
oboru na základě silných stránek a zájmů dítěte s ohledem na jeho školní prospěch 
a úspěšnost. 
 
Výchovné komise a řešení přestupků proti ŠŘ 
 
Výchovný poradce jako člen užšího vedení školy a v otázkách stanovování 
výchovných opatření a jednání se zákonnými zástupci má nezastupitelnou roli. 
Společně s metodikem prevence a ředitelkou školy je autorem strategie prevence, 



 

 

která je na škole realizovaná v rozsahu využití interních pracovníků, jejich 
dovedností a kompetencí.   
Školní rok 2017 – 2018 přinesl témata k řešení vyplývající do značné míry 
z agresivity žáků vůči sobě, z napadání fyzického i psychického, odcizování věcí, 
osočování a dehonestace mezi samotnými žáky ale i  jejich rodinnými příslušníky.   
Několik šetření proběhlo ve škole s účastí PČR a OSPOD. Jednalo se o zanedbání 
rodičovské péče s promítnutím do vzdělávacího procesu nebo o počínající 
mimoškolní kriminalitu žáků s dopadem do vztahů mezi žáky a do klimatu školy.  
 
 
6.6.2 Spolupráce s PPP, SPC 
 
Obě školská poradenská zařízení úzce spolupracují se školou jako s partnerem, 
který po dobu školní docházky jejich klienta implementuje podpůrná opatření do 
výchovně vzdělávacího procesu.  Přímá spolupráce školy a obou ŠPZ v minulém 
školním roce  spočívala ve vytváření individuálních vzdělávacích plánů  pro žáky se 
SVP, v nabídce kariérového a osobnostního testování pro žáky 9. ročníků, v realizaci 
vyšetření žáků se specifickými poruchami učení a chování a pedagogicko-
psychologického vyšetření spojeného s odkladem povinné školní docházky. Škola 
konzultovala a nastavovala podpůrná opatření personálního charakteru doporučená 
ŠPZ, jejich rozsah a intenzitu. Péče o každého takového žáka byla pravidelně 
vyhodnocována: např. efektivita nastavených podpůrných patření apod. 
 
 
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO… 
 
Rodič je jako partner školy ve výchovně vzdělávacím procesu nepostradatelný. 
Škola se snaží oslovovat zákonného zástupce – rodiče - pokaždé, kdy při 
poskytování standardních opatření ve výuce i výchově shledává, s ohledem na dítě, 
nedostatky jakéhokoli charakteru (obtíže ve čtení, psaní, soustředěnosti….) nebo 
v souvislosti s jeho bezpečím, ohrožením ze strany spolužáků, nebo zaznamená-li 
náhlou únavu, roztěkanost, agresivitu, zdravotní komplikaci apod. Stejně tak vychází 
vstříc zákonným zástupcům, kteří mají zájem o fungování jejich dítěte ve škole, o 
jeho prospěch a  chování, komunikují se školou v souladu a snaží se v nejlepším 
zájmu dítěte najít cestu pro vybudování bezpečného prostředí pro jeho vzdělávání.  
K těmto účelům  slouží třídní schůzky, které probíhají 3x ročně (září, listopad, duben) 
nebo osobní konzultace s vyučujícími. 
Ve školním roce 2017 – 2018 proběhla všechna tato rodičovská shromáždění. 
Z jejich jednání byly  učiněny zápisy a veškerá témata, která byla  podnětem k řešení 
ze strany třídního učitele nebo vedení školy, byla vyhodnocována a zařazena do 
priorit školy.   
Snahou školy bylo a je předcházet nedorozumění a situacím, které by potenciálně 
mohly vyeskalovat do konfliktů a následných stížností. Proto je prioritou vedení vést 
pedagogy k osvojení kompetencí efektivní komunikace, otevřenosti k názorům a 
podnětům ze strany všech jednotlivců, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání 
našich žáků.  
Do procesu vzdělávání a chodu školy byly v uplynulém školním roce zainteresovány 
i instituce, jejichž pravomoce převyšují kompetence a pravomoce školy. Policie 
České republiky a Městská policie vysílá své pracovníky jako odborníky v prevenci 
kriminality dětí a mladistvých a jako odborníky na dopravní bezpečnost.  



 

 

6.7  Účast v soutěžích 
Soutěž Název soutěže Počet 

zúčast. 
žáků 

Umístění 
1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní ---     
republiková Celostátní kolo 

soutěže hry na 
dechové žesťové 
nástroje 

1 1   

republiková Mistrovství ČR v 
kanoistice 

1   1 

republiková Mistrovství ve Street 
dance 

1 1x/v taneční 
skupině 

  

republiková Prague handbal cup 1 1x/v 
družstvu 

  

republiková Memorial Karla Falce 1 1x/v 
družstvu 

  

republiková Discotance – II. liga 1 1x/v 
družstvu 

  

republiková Fotbal – I. liga 
starších přípravek žen 

1 1x/v 
družstvu 

  

krajské Pythagoriáda 3   3 
okresní Vybíjená – dívky  

II. kategorie 
11  1 x/družstvo  

 
 
 
7 Údaje o zapojení školy do: 
 

 rozvojových programů 
 mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

 
Škola byla zapojena do mezinárodního projektu World of Work financovaného 
z programu Erasmus +, číslo projektu: 2015 – 1- SK01 – KA 201 – 008942. Celková 
částka pro naši školu je 13 771,- Euro. Projekt trvá od 1.9.2015 do 30.6. 2018. 
Projekt je zaměřený na: 

• zvyšování kvality a důležitosti vzdělávací nabídky ve výchově a vzdělávání 
rozvíjením nových a inovativních přístupů při výuce předmětů 
souvisejících s oblastí Člověk a svět práce, 

• podporu poskytování klíčových kompetencí, včetně základních schopností 
a zručností souvisejících s oblastí Člověk a svět práce, 

• zvyšování důležitosti poskytnutí vzdělávání a kvalifikace a posilování 
spojení výchovy a vzdělávání s potřebami  trhu práce. 

 

Cíle a aktivity projektu: 
 

• Vytvořit průzkum, který se týká dobré praxe a hlavních výzev s ohledem 
na zabezpečení předmětů souvisejících se světem práce v partnerských 
zemích jako i v dalších zemích napříč Evropou. 



 

 

• Navrhnout, vyvinout, otestovat a validovat inovativní metodické materiály 
pro učitele v předmětech souvisejících s oblastí Člověk a svět práce na 
druhém stupni ZŠ. 

• Zorganizovat a zrealizovat 64 tvořivých dílen pro učitele a žáky 
zaměřených na praktickou ukázku, jak aplikovat metodické materiály 
World of Work. 

• Vyvinout video, které bude sloužit jako praktická instruktáž o způsobech, 
jakými mohou být metodické materiály využité v kurikulu a při 
mimoškolních aktivitách. 

• Vytvořit a spustit online platformu World of Work (volně přístupný 
interaktivní nástroj), na které budou zpřístupněny všechny materiály ve 
čtyřech jazykových mutacích, což umožní využívání a udržitelnost výstupů 
projektu v budoucnu. 

• Zorganizovat jednu velkou konferenci pro národní a mezinárodní 
účastníky, jejímž cílem bude šířit výsledky projektu. 

 
K 30. 6. 2018 byl ukončen projekt World of Work. Po celou dobu projektu bylo náplní 
práce naší školy tyto aktivity – zapojení do průzkumu, překlady dokumentace, 
článků, příspěvků, spolupráce při tvorbě videonávodů a fotodokumentace 
k metodických materiálům, přidávání příspěvků na facebook projektu,  pilotáž a 
následná evaluace nově vytvořených metodických materiálů, úprava metodických 
materiálů, realizace workshopů pro učitele a žáky, šíření povědomí o projektu a nově 
vytvořené online platformě, vedení workshopu na mezinárodních konferencích Učitel 
není google 4 a 5. 

 
 

 
8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve 

školním roce 2017 - 2018 
 
a) termín inspekční činnosti: 
b) závěry inspekční činnosti 
 
 
 
9 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 
Škola v tomto roce nerealizovala žádné kurzy celoživotního vzdělávání pro dospělé. 
 
 
10 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi 

 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 

 
Činnost organizace ČMOS PŠ byla ukončena 24. 4. 2011 
 
 
 



 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2017 
 

1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017         
( fyzický stav/přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 
Počet zaměstnanců 60/53,93 19/18,50 
Dosažený průměrný 
měsíční plat 27 048,-- 16 433,-- 

 
 
2  Základní údaje o hospodaření školy 

 
v tis. Kč 

příspěvek zřizovatele na investice 500 
příspěvek zřizovatele na provoz 5 546 
státní rozpočet – příspěvek na přímé vzdělávání 29 123 
vlastní tržby a výnosy 4 591 
finanční prostředky z dotací a grantů Granty 78+122 

šablony 
Příjmy celkem 39 460 
Náklady celkem 39 288 
Hospodářský výsledek 172 

 
 
 
 
 
Datum:                                        Podpis ředitelky školy                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Razítko organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


