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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 
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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 32300 

IČ:                                               49777505 

zřizovatel školy:                          Plzeň, statutární město 

vedení školy:                               Mgr. Blanka Hránková 

telefonní spojení:                         378 027 201 

e-mailové spojení:                       skola@zs7.plzen-edu.cz 

webové stránky školy:                 www.zs7.plzen-edu.cz 

 

1.2 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení  

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 a školských zařízení) 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství 7. základní škola a mateřská 

škola Plzeň, Brněnská 36, 

323 00 Plzeň 

  

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

Základní škola 

Mateřská škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

23 + 1 PT 

4 

7 

0 

530 + 15 PT 

104 

208 

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 
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1.5   Součásti školy  

Název součásti 
Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin 

2019/2020 2019/2020 

MŠ 104 4 

ZŠ 530 + 15 PT 23 + 1 PT 

ŠD 206 7 

ŠK 0 0 

 

 

1.6 Zařízení školního stravování 

Celková 

kapacita jídelny  

Počet 

dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

720 594 57 9 9 
* bez cizích strávníků 

 

 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící 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 školský 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 1 15 - 

Speciální třída 0 0 - 

S rozšířenou výukou 0 0 - 
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1.11   Materiálně technické zajištění školy 

 

Mateřská škola 

 

Mateřská škola je zasazená uprostřed panelové zástavby a obklopená krásnou zahradou se 

vrostlými stromy. V loňském roce se začala realizovat první etapa renovace školní zahrady ze 

získané dotace od MŽP. Byly také rekultivovány okrasné záhony okolo celé budovy a byl 

opraven altán. 

Mateřská škola má 2 pavilony po 2 třídách (v přízemí pro mladší děti a v patře pro starší děti). 

Strava se dětem vydává ve třídách. Celá mateřská škola je rodinného typu a v některých 

případech již školu navštěvuje 3. generace příslušníků rodin. Proto mají rodiče i prarodiče ke 

školce pozitivní vztah a sledují změny, které se dějí v MŠ. Kapacita mateřské školy je 104 

dětí ve 4 třídách. Okolí pracoviště umožňuje mnoho poznávacích procesů pro předškolní 

vzdělávání dětí – skýtá mnoho možností procházek do přírody, parku, návštěva rybníků a 

poznávání života ve městě. Děti chodí 1x týdně na turistické vycházky za každého počasí. 

 

Třídy byly vybaveny novými pomůckami pro předmatematickou a předčtenářskou gramotnost 

i výuku IT (housenka pro určování cest a konstrukční představivost), pro integrované děti 

uklidňující pomůcky a cvičební pomůcky. Veškeré didaktické pomůcky i nábytek je v souladu 

s hygienickými i bezpečnostními zásadami. Nově se upravil kabinet pro pedagogické 

pracovnice v patře (dovybavil se literaturou a didaktickými pomůckami). 

 

V prvním pololetí roku se uskutečnilo několik naplánovaných akcí nad rámec výuky (divadla, 

plavání, bruslení, keramika, výlet na statek, Masopust, mobilní planetárium). Z projektu 

Šablony II. se uskutečnilo setkání s rodiči, workshopy s besídkou, hračkohraní s předvedením 

práce s novými hrami Stejkr a lekce jógy pro děti.  

Bohužel jsme nemohly uskutečnit vše, co bylo v plánu, z důvodu pandemie COVID-19 a 

uzavření MŠ. 

 

Základní škola  

 

Budova, ve které sídlí 7. základní škola a mateřská škola, prodělala za dobu své existence 

několik stavebních zásahů a vylepšení. Největší změnu však zaznamenala v období od  

ledna 2019, kdy začala nástavba nového pavilonu. Stavba byla financovaná z ITI – Výzva 22. 

Vybudováním třetího podlaží vznikly tři odborné multifunkční učebny pro výuku přírodopisu, 

zeměpisu, fyziky, chemie a učebna rukodělných prací, které nám pomohou v příštích letech 

řešit i problematiku s nedostatkem prostoru v období silnějších ročníků. Vznikl i kabinet 

odborných předmětů se zázemím pro pedagogy.  Stavbu prováděla firma RS RAVAL projekt 

v.o.s. Součástí projektu byla i rekonstrukce pavilonu – výměna oken na chodbách, 

rekonstrukce odpadů, rekuperace vzduchu, v novém podlaží byla instalována klimatizace, 

chodby i třídy byly vymalované. Celá stavba je včetně bezbariérového řešení.  

Stavba probíhala za provozu. Trvala pouze 9 měsíců, její realizace se však neobešla bez 

problémů. Po odkrytí střechy do spodních podlaží zateklo, v 1. patře nebylo možné učit. Za 

pomoci zřizovatele a vedení Bolevecké základní školy byly připraveny náhradní prostory. Od 

21. 3. 2019 až do konce školního roku byli žáci a učitelé 1. tříd a 2. A do těchto prostor 

hromadně přepravováni. Po dokončení stavby bylo nutné učebny a kabinet vybavit 

pomůckami a nábytkem. Na vybavení nástavby budovy školy jsme vypsali veřejnou zakázku 

na dodávky nábytku a pomůcek. Škola spolupracovala s ÚTVAREM KOORDINACE 

EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, jehož právní oddělení připravilo veškerou 
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zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Dodavatelem nábytku byla vybrána firma 

KANONA a.s., dodavatelem pomůcek firma BOXED, s.r.o. 

Škola objednala do všech učeben nástavby 3 ActivPanely, dodavatelem byla firma 

PROFIMEDIA. Vybavení i pomůcky byly v termínu do 30.9.2019 dodány. 

V říjnu 2019 byla nástavba dokončena a slavnostním otevřením předána do provozu. 

Většina stávajících učeben ZŠ slouží jako kmenové třídy včetně tříd využívaných k výuce 

odborných předmětů fyziky, chemie, hudební a výtvarné výchovy, jazyků.  

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. O prázdninách byla v bývalém bytě, který byl v minulém 

období vyňat z bytového fondu, realizována 2.etapa stavebních úprav pro prostory 

badatelského klubu. 

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. Hřiště však 

bylo od ledna 2019 mimo provoz, protože sloužilo jako zázemí stavby pro umístění 

stavebního materiálu a stavebního jeřábu. 

Pro rok 2020 jsme obdrželi do rozpočtu účelové finanční prostředky na částečnou 

rekonstrukci hřiště. Proto jsme v listopadu 2019 navázali spolupráci s Obytnou zónou Sylván. 

Na základě předání podkladů byla vypracována technická dokumentace a proveden průzkum 

trhu. Podklady za školu kompletoval správce budovy. 

V březnu 2020 byla zkompletována „Zadávací dokumentace“ k výběrovému řízení včetně 

smlouvy o dílo, byla zaslána „Zadávací dokumentace“ uchazečům o veřejnou zakázku a 

oznámen profil zadavatele do Věstníku veřejných zakázek. 

24.3.2020 proběhlo výběrové řízení v kanceláři OZ Sylván a.s., vítěznou firmou se stala firma 

JM Demicarr s.r.o., která byla vyzvána k podepsání smlouvy o dílo. 

23.4.2020 byla podepsána Smlouva o dílo s firmou JM Demicarr s.r.o. 

Realizace zakázky proběhla v červenci až srpnu 2020 a od školního roku 2020/2021 bude 

uvedeno do provozu. 

Pedagogové nacházejí zázemí v kabinetech, které přináleží k odborným učebnám, nebo jsou 

v bezprostředním dosahu. Vybavení se snažíme postupně modernizovat. 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 ITI 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 i do školní jídelny. 

K uložení oblečení mají žáci k dispozici uzavřené šatny, tři třídy mají šatní skříňky. 
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Školní družina 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovala školní družina v sedmi odděleních. Družiny jsou 

umístěny ve školních třídách, kde probíhá ve většině případů hlavní činnost ŠD. V tomto 

školním roce družina využívala především školní hřiště a zahradu. 

 

Již tradičně nabízí ŠD zájmové kroužky-například sportovní a pohybové hry pro mladší a 

starší žáky, taneční kroužky, keramiku, uměleckou dílnu, přírodovědný kroužek, zpívání 

s kytarou, výtvarníček, který se se pravidelně účastní výtvarných soutěží , dramatický kroužek 

a badatelský klub zaměřený na chov drobných zvířat (plazů, drobných hlodavců a 

bezobratlých).  

 

ŠD pracovala dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle předem vypracovaného ročního 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 „Strom poznání“, při které žáci získali spoustu 

nových vědomostí a všeobecných znalostí formou zábavných her (např. čtenářská, sociální a 

finanční gramotnost, ekologie, naše tělo). V družině se konaly tradiční družinové akce jako 

Halloweenská párty, Čertovská diskotéka a Valentýn. V prosinci proběhl „Den otevřených 

dveří“ spojený s vánočním jarmarkem, vánočními dílnami a prezentací zájmových kroužků. 

 

ŠD se zapojila v tomto školním roce do projektu Šablony II. Jednalo se o zapojení odborníka 

z praxe (sportovní a pohybové hry, keramika) a o projektový den. Dále se všechny 

vychovatelky zúčastnily zdravotnického kurzu. 

 

Činnost ŠD byla přerušena z důvodu mimořádného opatření č. j. MZDR 10676/2020 – KAN 

k ochraně před Covid-19 ode dne 11.března 2020. 

 

Od 25. května 2020 byla umožněna prezenční výuka žáků na dobrovolné bázi ve studijních 

skupinkách, které ve stejném složení pokračovaly v odpolední výchovně vzdělávací činnosti. 

 

Školní jídelna 

 

Během školního roku 2019 – 2020 došlo k následujícím větším úpravám a nákupům ve ŠJ: 

• nákup mrazáku 

• nákup 3 ks pracovních stolů 
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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. Vendula Baxová 

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  =   53/49/41 

38/34,41  +  7/6,25  +    8/8 
100 

Z toho odborně kvalifikovaných 
ZŠ       +       ŠD     +     MŠ  =   49/ 47,37 

34/32,78  +    7       +        8 

92 

 

Bez kvalifikace: 4 

 

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 

          2 

 

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: 

            2 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci: 21 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 3 9 

36 – 50 let 2 8 

51 – 60 let 0 13 

60 – více let 0 2 

Celkem 5 32 

Rodičovská dovolená 0 5 
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2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 

Emoční inteligence pro pedagogy 3 

Asistent pedagoga a klima třídy 1 

Budování bezpečného klimatu 1 

Komunikace s rodiči 1 

Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií 1 

Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – aneb jak získat 

z dat co nejvíc 

1 

Kurz AJ – celoroční (2 semestry) 1 

Kdo s koho – úkolové hry v tělesné výchově 1 

Asistent pedagoga a klima třídy 2 

Jak (ne)hodnotit 1 

EXCEL – pokročilí 1 

Intenzivní jazykový kurz – příprav na CAE + mezinárodní jazyková 

zkouška 

1 

Enviromentální konference 1 

Vyjdu i s mimozemšťanem 2 

Google Classroom 1 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 1 

Keramika 1 

Školení na používání nových interaktivních panelů (bez osvědčení) 2 

Školení na používání 3D tiskárny (bez osvědčení) 2 

Úpolové hry v tělesné výchově 2 1 

Programujeme ve Scratchi – pro pokročilé 1 

Poruchy pozornosti u dítěte v ZŠ 1 

Neukázněné dítě v předškolním věku 1 

Hry s pohybem 1 

Autizmus v praxi 1 

Význam komplexních úloh ve vzdělávání 2 

Oblastní workshop Základy výuky 3D designu a tisku pro ZŠ 1 

Co se chystá v revizích informatiky a ICT v rámcových 

vzdělávacích programech 

1 

Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace 2 

Zpětná vazba pomocí ICT 2 

Metodické setkání ICT 1 

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených 1 

Jak na násobení na prvním stupni ZŠ 1 

Hlasování a online aplikace 1 

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na 

základní škole 

1 

Matematická gramotnost - stačí rychlé počítání, znalost pouček a 

splněné osnovy 

1 

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT 1 

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky 1 

Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu 

SAMR 

1 
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Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických 

výrazů 

1 

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole 1 

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů 1 

Klub koordinátorů ŠVP - Co nás naučil virus? Co pozitivního 

přineslo období výuky na dálku? Co chceme podržet a jak s tím 

naložit při úpravách ŠVP? 

1 

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků 1 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 

SRP - Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka 1 

SRP - Vedení a řízení změny 1 

Kahoot 4.5.2020 1 

Distanční výuka s učebnicí Beste Freunde 4.6.2020 1 

Škola v době koronaviru 48 

Šablony:  

Činnostní učení ve výuce MAT v 1. a 2. ročníku 3 

Činnostní učení ČJ ve 2. a 3. ročníku 3 

Co Vám ve funkčním studiu pro ředitele neřekli: 

1. Jak pracovat s lidmi (protože bez nich to opravdu nepůjde)… 

aneb nastavíme funkční strukturu školy 

2. Evaluace vzdělávání a školy … aneb klíč k řízení a zvyšování 

kvality školy 

2 

Myšlenkové mapy – užitečný nástroj pro žáky    i pedagogy – 2 x 1 

Klasifikace nejsou jen známky 1 

Atraktivní a efektivní vyuč. metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a 

MŠ 

2 

Jazykový kurz pro učitele AJ – konverzační soboty 24 vyuč. hodin 2 

Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti 1 

Letní škola 2019 – Tvoříme s iPadem a pro iPad 2 

Letní škola Hejného metody 1 

Jak být respektovaným učitelem 1 

Řízení a monitoring projektů Šablony II v praxi 1 

Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu 2 

Matematika činnostně ve 2. ročníku 1 

Studium pro výchovné poradce 1 

Trénink koordinátora žákovského parlamentu III. – Jak vést 

zasedání, aby nás to bavilo 

 

1 

Efektivní výukové nástroje pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ 2 

Matika je zábava 1 

Prevence rizikového chování na rok 2019 1 

Barvy a my 2 

Základy 1. pomoci – dvoudenní 1 

Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na 

ZŠ a SŠ II. 

1 

Come share the world – angličtina s rodilými mluvčími – podzimní 

konverzační soboty 

1 

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat 

jeho! 

1 

Jak na digitální stopu 2 
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Začínáme s programem Geogebra 1 

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách? 2 

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole 1 

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy) 1 

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky 1 

Studium pro výchovné poradce – 4 semestry 1 

3.seminář z cyklu:  Změna školy jako manažerská výzva – 5 

seminářů 

1 

Dvě setkání „Come share the world“ 1 

Předmatematická gramotnost 2 

Návyky pro osobnostní rozvoj pedagogů 5 

Čtenářská pregramotnost 1 

Stanovování hranic ve výchově dítěte před. věku 1 

Psychohygiena učitele 1 

Pedagogická diagnostika v MŠ 1 

Co Vám ve funkčním studiu neřeknou – 4.seminář 2 

Co Vám ve funkčním studiu neřeknou –               5.seminář 2 

Učitel vs. problematický žák - jak neztratit hlavu? 1 

Učitel – manažer problémových situací 1 

Škola v době Zajímavých časů a po nich 1 

Sdílení mezi ZŠ – sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

prostřednictvím vzájemných návštěv 

1 

Čtenářská gramotnost v kostce 1 

Celkem 66 

 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):         

ZŠ/MŠ Počet AP úvazek 

MŠ 2 
0, 64 

0,5 

ZŠ 

PT 1 1, 0 

1.– 9.  ročník 7 

0,50 

0,64 

0,5 

0,75 

0,5 

0,64 

0,64 

Celkem  10 6,31 

 

   

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 

95 18 74 3 
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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 

47 2 35 10  -- 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 27 

- přijatých na víceletá gymnázia (celkem) 14 

                 z toho přijatých na 6letá gymnázia 3 

                 z toho přijatých na 8letá gymnázia 11 

 
 
3.3 

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

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  1 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 

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 

530 413 117 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 32010 

Počet neomluvených hodin celkem 2 
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4.4. Přestupy žáků mezi ZŠ 

 

 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 15 

Důvody: stěhování 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3 

Důvody: stěhování 

 

 

5 Prevence rizikových jevů 

 
Ve školním roce 2019/2020 se realizovaly preventivní programy především ve výuce a byly 

naplánovány pravidelné semináře (Iniciativa pro život, Policie ČR). 

Na začátku školního roku proběhl adaptační kurz 6. ročníků v Železné Rudě, který se vrátil 

zpět do tradičních akcí školy.  

Proběhl preventivní program k prevenci kyberšikany a bezpečného chování v online prostředí, 

který byl tentokrát směřován již k žákům 6. tříd. Tento program byl realizován společností 

Diakonie západ, avšak nebyl dokončen kvůli pandemii Coronaviru. Preventivní program 

tohoto tématu bude dále pravidelnou součástí preventivního programu školy. 

Společnost Iniciativa pro život realizovala preventivní programy v 9. ročníku (Prevence 

neplánovaných těhotenství a interrupcí). V 5. ročníku (Moje cesta na svět) byl též v plánu, ale 

bohužel se neuskutečnil kvůli epidemiologické situaci. 

Pro osmý ročník byl zajištěn preventivní program HOP anebo Hravě o pohlavně přenosných 

chorobách, realizovaný lektory ze Zdravotnického ústavu. 

Pro žáky 7. ročníku byl naplánován program zaměřen na mezilidské vztahy od společnosti 

Diakonie západ, pro 8. a 9. ročníky jsme plánovali besedy od Policie ČR s tématem Trestní 

odpovědnost a Bezpečí dívkám. Též programy nebyly zrealizovány kvůli nouzovému stavu. 

Škola opakovaně konzultovala s Mgr. Martinou Vlčkovou z PPP, jak řešit konflikty a 

narovnat vztahy ve třídách na I. i II. stupni. 

Funkci školního metodika prevence převzala Mgr. Tolarová, která studuje specializační kurz 

určený k této funkci a dokončit by ho měla v prosinci 2020.  

Naší snahou je do budoucna s žáky probírat problematiku rizikového chování v hodinách 

rodinné výchovy, kde se témata již z části objevují. 

 
 

6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

Kroužky – škola:  

• Anglický jazyk pro 2. třídy 

• 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  
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• Umělecká dílna  

• Keramický kroužek 1  

• Keramický kroužek 2 

• Keramický kroužek 3 

• Výtvarný kroužek 1  

• Výtvarný kroužek 2  

• Zpívání s kytarou 

Přírodovědný kroužek 

• Dramatický kroužek 

• Badatelský klub 

 

6.2 Mimoškolní aktivity 

 

  Přehled akcí 7. základní školy a mateřské školy Plzeň 

Školní rok  2019 - 20                 I. pololetí                       ( I. stupeň) 

Datum Akce Anotace, účast 

17.9. Den s odborníkem – hasiči (Šablony) 2.tř. 

19.9. Muzeum - Středověk 5.B 

20.9. Muzeum - Středověk 5.C 

23.9. Žinafa –„ Barvy podzimu“ 4.C, 5.C 

3. - 11.10. In-line bruslení 1.st 

Říjen Bezpečně v dopravě – preventivní program MP postupně třídy 1. st. 

9.10. ZOO – výukový program „Naše příroda“ 4.C 

14.10. ZOO – výukový program „Cesta do Afriky“ 2.A 

15.10. Pivovarské muzeum - řemesla 3.C 

16.10. ZOO – výukový program „Cesta do Afriky“ 2.C 

17.10. ZOO – výukový program „Cesta do Afriky“ 2.B 

18.10. Knihovna – seznámení s knihou 3.C 

31.10. „Dental preventan“ – preventivní program Fakulty 

zubního lékařství 

1.tř. a 0.A 

18.11. Listování – scénické čtení 1.st 

21.11. Techmanie 5.B 

Listopad Preventivní program „Spokojená třída“ - 3 bloky 4. třídy 

Listopad Knihovna „Trocha poezie nikoho nezabije“ 5.třídy 

Listopad Dopravní výchova – teoretická část 3. – 5. třídy 

2.12.  Fotografování 1. tříd pro Plzeňský deník  

3.12. Den otevřených dveří a Vánoční jarmark 1. a 2. stupeň 

5.12. Mikulášská nadílka  

6., 9.12. Knihovna – „Přišla na svět pohádka“ 2.třídy 

18.12. Vánoce v Evropě – edukativní program na Radnici 4.C 

Prosinec Preventivní program „Policejní pohádky“ 1. a 2. třídy 

Prosinec Dopravní výchova – teoretická část 3. a 4. třídy 

28.1. Hudební program „Pohádkový písňostroj“ 2.tř. 

28.1. Hudební program „Folk“ 3. – 5. tř. 

29.1. Filmové představení 2. – 5. tř. 

30.1. Divadlo Alfa: „Pohádky ovčí babičky“ 0. + 1.tř 

Leden Dopravní výchova - teoretická část 5.tř. 
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Přehled akcí 7. základní školy a mateřské školy Plzeň 

Školní rok  2019 - 20                 II. pololetí                       ( I. stupeň) 

Datum Akce Anotace, účast 

Únor ZOO – Světová roční období 5.tř. 

18.2. Alfa: Tři mušketýři 5.tř 

20. a 26.2. Recitační soutěž – školní a obvodní kolo 1. + 2. st. 

 

 

 

Přehled akcí 7. základní školy a mateřské školy Plzeň 

Školní rok  2019 – 20120                I. pololetí                       ( II. stupeň) 

Datum Akce Anotace, účast 

26. 9.  Den jazyků 8. + 9. ročníky 

1.10-3. 10.  Adaptační kurz 6.ročníky 

1.10.  Divadelní představení II. stupeň 

18. 10.  DEPO 2015 – Posviť si na budoucnost 9. ročníky 

24. 10.  Exkurze – Čistá Plzeň VII.A 

25. 10.  Projektový den – Zachraňme Zemi II. stupeň 

14. 11.  Bobřík informatiky 8. a 9. ročníky 

15. 11.  Projekt „Nejen listopad 1989“ – retro den 8. a 9. ročníky 

18. 11.  Projekt „Listování“ II.stupeň 

21. 11.  Praha – ND-exkurze 9. ročníky 

29. 11.  Projekt na GFK 9. ročníky 

1.12.  Den otevřených dveří I.a II. stupeň 

9. 12. Iniciativa pro život-přednáška 9. ročníky 

16. 12.  Iniciativa pro život-beseda 9. ročníky 

19. 12.  Vánoční kino II. stupeň 

15. 1.  Dějepisná olympiáda – okr. kolo Výběr žáků II. stupně 

21. 1.  Pythagoriáda Výběr žáků II. stupně 

28. 1.  Projekt „Den s Egyptem“ 6. ročníky 

 

Přehled akcí 7. základní školy a mateřské školy Plzeň 

Školní rok  2019 – 2020                 II. pololetí                       ( II. stupeň) 

Datum Akce Anotace, účast 

6. 2.  Natáčení TV Ostrava „Už tam budem?“ Výběr II. stupeň 

7. 2.  Preventivní program VI.A 

11. 2.  ZČG – galerijní animace VII.B 

12. 2.  IPS ÚP Plzeň 9. ročníky 

13. 2.  IPS ÚP Plzeň 9. ročníky 

19. 2.  Beseda s PČR 9. ročníky 

25. 2.  Nové divadlo-představení Výběr II. stupeň 

26. 2.  Recitační soutěž – obvodní kolo Výběr II. stupeň 

210. – 26. 2.  Matematická soutěž Pangea 4. – 9. ročník 

Akce plánované od 11. 3. 2020 nebyly zrealizovány z důvodu Mimořádného opatření č. j. MZDR 

10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19 - uzavření školy-distanční výuka 
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Podpora sportovních akcí pro větší počet žáků školy 

• Celoročně se snažíme zapojit co nejvíce žáků do sportovních a pohybových aktivit 

(soutěže pod AŠSK i mimo ní), v rámci doplňkové činnosti školy pak umožnit jak 

sportovním oddílům, tak i široké veřejnosti, používání vnitřních a venkovních ploch, 

které projdou naplánovanou rekonstrukcí. 

• Každý rok organizujeme lyžařský výcvik 7. ročníků, který letos čítal 30 žáků.  Po 

loňské špatné zkušenosti s ubytováním a stravováním jsme zvolili pobyt v bývalém 

hotelu Engadin – chatě Ořovský. Lyžování bylo situováno do skiareálu Belveder/ Nad 

nádražím. Tento rok byly velmi špatné sněhové podmínky, proto jsme první dny 

trávili soutěžními, strategickými a dobrodružnými hrami v lese. Program mimo 

sjezdovku byl zaměřen hlavně na kooperativní hry v týmech, „minipřednášky“ na 

témata bezpečnosti na sjezdovce, výstroje/výzbroje v přírodě apod. Díky ucházejícím 

podmínkám od poloviny týdne byl hlavní náplní kurzu, jak to má být, nácvik 

smýkaného oblouku a zdokonalování lyžování. 

• Žáci 7., 8. a 9. ročníků mají možnost v rámci volitelných předmětů dvou hodin 

sportovních her nad stanovenou dvouhodinovou dotaci tělesné výchovy. Většina žáků 

těchto ročníků má tedy 4 hodiny tělesné výchovy týdně. Tento volitelný předmět se 

snažíme dělat rok od roku pestřejší a zajímavější a zahrnovat co největší škálu všech 

tradičních i netradičních sportů a her. 

• Kromě soutěží, kterých se jako škola pravidelně účastníme, nabízíme nejen žákům 

naší školy, ale i ostatním dětem a žákům z Plzně – Vinic a okolí možnost realizovat se 

v různých volnočasových aktivitách (ve formě kroužků a dalšího vzdělávání). 

Spatřujeme v tom především prevenci před sociálně patologickými jevy a možnost 

dalšího rozvoje osobnosti dětí. 

• Každý rok se v tomto období zúčastňujeme velkého počtu různých sportovních akcí 

pro I. i II. stupeň, jako jsou např. florbal, fotbal, vybíjená, pohybové skladby, 

minihokej, atletika – Pohár rozhlasu, Aquatlon do škol a další. Velmi nás tedy zasáhlo, 

když z důvodu koronavirové krize jsme žádnou z nich nemohli absolvovat. Jako menší 

náhradu za tento fakt dostávali žáci v době distanční výuky tělocvikářšké výzvy. 

Zadáváním úkolů z tělesné výchovy jsme chtěli docílit alespoň nějaké pohybové 

kultury mezi žáky v době zákazu vycházení a sportování. 

 

Spolupráce s centrem robotiky  

• Centrum robotiky vyhlásilo již koncem roku 2019 další kola soutěží pro žáky 

základních škol. Během prosince jsme žáky o těchto soutěžích informovali a někteří 

žáci měli v plánu se do soutěže přihlásit. Bohužel rozhodnutím Vlády ČR o přerušení 

výuka na všech základních, středních a vysokých školách od středy 11. března 2020 a 

vyhlášením nouzového stavu došlo k posunutí těchto akcí do druhé poloviny 

kalendářního roku. 

• Na začátku roku 2020 navštívila Centrum robotiky p. uč. Zýková s Badatelským 

klubem zaměřeným na robotiku, aby se žáci seznámili s dalšími typy robotů a 

možnostmi jejich využití. 

• Další akce vzhledem k výše zmíněnému nebylo možné realizovat. 
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6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 

 

Škola uzavřela ve školním roce 2019–2020 partnerství se základní školou ve Strážově.  

Spolupráce byla zahájena v rámci realizace projektu Šablony II, kdy si škola zvolila aktivitu 

„Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv“. V období 

jarních prázdnin navštívili partnerskou školu dva pedagogové naší školy (učitel TV a Rov, 

vychovatelka ve ŠD).  

Kromě nově uzavřeného partnerství probíhala stálá spolupráce se školami v nejbližším 

regionu, hlavně s 81. mateřskou školou Plzeň, se kterou již dlouhodobě spolupracujeme nejen 

v rámci projektu Šablony II. Děti z 81. mateřské školy ve většině pokračují v základním 

vzdělávání na naší základní škole. Pravidelně pro ně pořádáme zábavné aktivity, návštěvy 

v prvních třídách, zajišťujeme dokumentaci a podklady pro zákonné zástupce dětí, kteří mají 

zájem o posouzení školní zralosti svého dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. Úzce 

spolupracuje i vedoucí učitelka naší mateřské školy s ředitelkou 81. mateřské školy.   

 

6.4 Partnerství se školami v zahraničí 

 

Ve školním roce 2019–2020 nerozvíjela škola partnerství se žádnou ze zahraničních škol. 

 

6.5 Zapojení do projektů 

 

Mateřská škola 

MŠ se zapojila do projektu „Sportovní hry mateřských škol“, kde se jedna skupina dětí 

předškolního věku umístila na 8.místě. Bohužel v důsledku nouzového stavu se děti nemohly 

účastnit finále. 

 

Základní škola  

Naše škola spolupracuje se Střední školou průmyslovou Plzeň v rámci projektu „Podpora 

odborného vzdělávání“. Cílem je zvýšit motivaci základních škol v Plzeňském kraji ke studiu 

technických oborů. Projekt je součásti celorepublikového rozvojového programu, který 

vyhlásilo MŠMT a je spolufinancován z prostředků ESF – OP VVV a státního rozpočtu ČR. 

Tato spolupráce byla zahájena v polovině ledna 2018. Společně s námi je do projektu 

zapojeno ještě několik základních škol. V období od 1.1.2020 do 30.6.2020 došlo k přerušení 

spolupráce z důvodu korona krize. Naše škole se stihla zúčastnit jednoho projektového dne 

v prosince 2019 a devětkrát navštívit kroužek Autodráhové modely a Stavebnice aut, dronů a 

robotů. 

 

Projekt ,Ovoce a zelenina do škol“ a ,,Mléko do škol“ 

 

Škola je již několik let zapojena do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ – 

zdarma je dodáváno neochucené mléko a mléčné výrobky. Tyto projekty jsou zaměřeny na 

všechny žáky základní školy i děti z přípravných tříd. Žákům je zdarma dodáváno čerstvé 

ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Dodávány jsou přednostně druhy ovoce a 

zeleniny z našeho klimatického pásu.  
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Projekt „Divadlo nás baví“ 

 

Ve školním roce 2019 – 2020 měl pokračovat na 2. stupni naší školy projekt „Divadlo nás 

baví“.  

Naši žáci viděli pouze 25.února na Nové scéně muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný 

plášť. 

 

 

 Škola se zapojila do grantů vyhlašovaných městem Plzeň 

• Podpora tělovýchovných aktivit s poskytnutím dotace 20 000,- Kč bude použita na 

rozvoj tradičních a netradičních pohybových aktivit (běžecké lyže s vybavením, 

sportovní pomůcky, vstupy do sportovních zařízení). 

• Podpora primární prevence sociálně patologických jevů s poskytnutím dotace  

17 000,-Kč bude použita na preventivní aktivity (adaptační kurz - ubytování, doprava, 

besedy, workshopy a přednášky pro žáky) 

• Podpora aktivit k technickému vzdělávání s poskytnutím dotace 28 000,-Kč bude 

použita na nákup dílenských stolů, pomůcek, nářadí, stavebnice Merkur a na vstupné 

do Techmania Science Center. 

• Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže s poskytnutím dotace 22 000,-Kč bude 

použita na materiální vybavení zájmových kroužků. 

 

 

Projekt „Didaktika – Člověk a příroda A“ 

 

• Naše škola byla zapojena do projektu „Didaktika – Člověk a příroda A“ 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665). Doba realizace projektu probíhala od  

2.1.2017 do 31.12.2019. Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů ve 

vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé 

spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze Science center. Projekt byl 

zaměřen na inovace v oborových didaktikách biologie, fyziky, geografie a chemie, 

konkrétně identifikaci a řešení problematických míst kurikula (v učivu ročníků, kdy se 

žáci na základních školách s danými obory poprvé setkávají a v ročnících návazných). 

Naše škola působila v sekci geografie. Projekt pracoval jak v rovině ontodidaktické, 

zaměřené na kurikula zapojených oborů a jejich problematické části, tak rovině 

psychodidaktické. Psychodidaktická rovina je zaměřena na vhodné způsoby 

(motivace, metody vyučování, organizační formy a strategie učení) pro výuku 

vytipovaných problematických míst kurikula. Hlavními aktivitami byla příprava 

inovovaných strategií učení a jejich ověření, a to jak na poli formálního (základní 

školy), tak i na poli neformálního vzdělávání (science centra). Vedlejším výstupem 

projektu byly modelové učební jednotky pro vybrané učivo. 
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6.6 Výchovné poradenství 

 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

 

Poradenská role výchovného poradce na základní škole stojí na dvou pilířích.  Jedním je 

evidence a implementace PO pro žáky se SVP a druhým pilířem je kariérové poradenství pro 

žáky 1. i 2. stupně. Oba okruhy zahrnují nejen práci statistickou, ale i poradenskou, 

metodickou a mentorskou.  

Ve školním roce 2019 – 2020 bylo ve výuce podpořeno 61 žáků s rozsahem intenzity podpory 

od PO 1 – PO 4.  

Žáci s PO 1 = 13 

Žáci s PO2 a více = 48  

 

 

 

 

Diagnostikované znevýhodnění Počet žáků 

Porucha chování  10 

Porucha učení 18 

Poruchy řeči 2 

Porucha autistického spektra 1 

Kombinované poruchy 3 

Žáci se SVP vyplývající převážně z kulturního prostředí  5 

Zdravotně znevýhodnění žáci 7 

Žáci nadaní 2 

 

Péče o žáky se SVP probíhá kontinuálně po celý školní rok. VP ve školním roce 2019 – 2020 

zajišťovala: 

• komunikaci s PPP nebo SPC (předání podkladů k vyšetření + následná konzultace 

k nastavení PO) 

• evidovala IVP a dohlížela na zpracování IVP nebo formuláře pro seznámení 

vyučujících s doporučeními ŠPZ 

• zajišťovala evidenci podpořených žáků a realizaci podpůrných opatření 

• hospitovala ve výuce, kde byl vzděláván žák se SVP (zaměřeno na práci AP)  

• předkládala ŠPZ vyhodnocení PO a hodnotila jejich efektivitu 

• zajišťovala kontrolní vyšetření žáků 

• evidovala pomůcky pořízené z prostředků určených k nákupu jako PO 

• provedla kontrolu deník AP 

• společně s ŘŠ řešila výkaznictví PO s dopadem do jejich financování. 

• zajišťovala změnu ve ŠVP – učební osnovy - zavedení předmětu Čeština jako druhý 

cizí jazyk, ČDJ – pro žáky s OMJ na 2. stupni ZŠ 

 

Kariérové poradenství (pro žáky a jejich zákonné zástupce): 

• září 2019 – třídní aktiv 9. ročníků: upozornění na závažnost volby studijní cesty, 

možnost studia na škole s talentovou zkouškou, podání přihlášky do 30. 11. 2019 

• listopad 2019 – schůzka se ZZ žáků 9. ročníků – představení role VP a plánovaných 

aktivit (návštěva IPS ÚP, INFOKARIÉRA, Posviť si na budoucnost – DEPO 2015) 
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• leden 2020 – schůzky se zákonnými zástupci žáků 5., 7. a 9. ročníků. Výběr střední 

školy, víceletého gymnázia. Administrativa spojená s přijímacím řízením – přihlášky, 

zápisové lístky, odvolání. 

• koordinace změn v přijímacím řízení způsobené bezpečnostními a hygienickými 

opatřeními v souvislosti s nouzovým stavem a postupným uvolňováním opatření ve 

společnosti (předávání informací žákům a ZZ prostřednictvím ŠOL a Google 

Classroom).  

• osobní konzultace se žáky a zákonnými zástupci k přijímacímu řízení, strategie volby 

střední školy v následných kolech přijímacího řízení apod. (6/2020) 

• statistika přijetí žáků na víceletá gymnázia a střední školy.  

 

Děti s odlišným mateřským jazykem na naší škole  

Na naší škole je přibližně 43 dětí s odlišným mateřským jazykem, než je čeština. Převažují 

děti z Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska, ale máme i žáky z Polska, Moldávie, příp. i ze 

smíšených rodin. Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho daná rodina pobývá v České 

republice, zda se děti narodily v ČR nebo ještě ve své rodné zemi, případně pokud již rodiče 

pracovali v ČR a o děti se určitou dobu starali např. prarodiče. 

Výhodu mají děti, jež nastoupí hned do 1. třídy a zapojí se do výuky s českým kolektivem, i 

když třeba ještě česky příliš nerozumí. Naopak znevýhodněné jsou děti, které nastoupí až do 

vyšších ročníků 2. stupně. Někdy bývá problém v komunikaci s rodiči, jež často nehovoří ani 

nerozumí česky. Děti se ve škole zapojují do hovorů se spolužáky, ale doma většinou mluví 

rodným jazykem. 

Většina dětí s OMJ 1. stupně rozumí poměrně dobře, s různou kvalitou a intenzitou se 

zapojují i do písemného projevu. Čtyři žáci nastoupili nedávno a rozumí špatně nebo vůbec. 

Na 2. stupni je již u některých děti nerozeznatelné, že původně pocházejí z ciziny. Problémy 

mají sourozenci 9. ročníku, kteří nastoupili loni a tři děti 6. ročníku, jež přišli nyní začátkem 

září – ale u těch je předpoklad, že se zapojí dobře. 

Všem dětem s OMJ se učitelé věnují dle možností individuálně nebo při doučování 

s ostatními dětmi. Pokud žáci přijdou do 8. ročníku mají možnost místo německého jazyka 

navštěvovat hodiny českého jazyka jako druhého cizího jazyka. Spolupracují na učivu dané 

třídy, případně mají své pracovní listy a dle pokynů učitele pracují individuálně. Od října těž 

budou jedenkrát týdně využívat hodiny intervence jako pomoc s porozuměním a pochopením 

českého jazyka. 

Do školy byly zakoupeny jazykové příručky, pomůcky a učebnice, které se již při hodinách 

využívají, a nově máme překladač, jenž bude vhodný zejména pro komunikaci s rodiči 

neznající češtinu. 

 

 

6.6.2 Spolupráce s PPP, SPC 

 

Ve školním roce 2019 – 2020 spolupracovala škola nejen s plzeňskými poradenskými 

zařízeními (PPP Plzeň, SPC pro vady řeči, SPC pro klienty s tělesným postižením svíce 

vadami a s poruchami autistického spektra, Křesťanská PPP Plzeň), ale i s PPP Karlovy Vary, 

Sokolov, Rokycany, Domažlice. Základem spolupráce je vždy péče o děti a žáky s potřebou 

podpůrných opatření. V případě PPP Plzeň a SPC pro PAS probíhala spolupráce na širší bázi 

(schůzky pedagogů, zákonných zástupců a pracovnic ŠPZ při zavádění a realizaci PO, nebo 

při nastavování PO pro nově příchozí žáky, seznamování pedagogů se specifickou diagnózou 

žáka s odrazem do vzdělávání apod.). 
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6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

 

Spolupráce s rodiči probíhala v 1. pololetí školního roku 2019 – 2020 ve standardním režimu. 

Těžiště komunikace spočívalo ve vztahu třídní učitel nebo AP a zákonný zástupce. 

(Frekvence informačního toku od učitele k rodiči a zpět je plně v kompetenci třídního učitele 

a odvíjí se od specifik dané situace a potřeby. Stejně tak i zvolená forma: osobní setkání, 

písemná komunikace, telefonická komunikace.) 

Kromě úzké spolupráce s TU a ostatními pedagogy, která byla ve většině individuálně 

sjednávána dle potřeby učitele či zákonného zástupce, organizovala škola třídní schůzky (září, 

listopad, duben – z důvodu nouzového stavu nebyl realizován) a konzultační hodiny v lednu 

2020. Prezenčně proběhl v lednu třídní aktiv zákonných zástupců žáků 5. 7. a 9. ročníků 

s výchovnou poradkyní k volbě střední školy a víceletých gymnázií.  

Pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků nebyl pro nouzový stav realizován tradiční třídní 

aktiv plánovaný na červen 2020.  

Spolupráce se zákonnými zástupce probíhala intenzivně i v době nouzového stavu od 11. 3. 

2020 až do 30. 6. 2020. Komunikačním prostředím se stala ŠOL (1. a 2. stupeň) a Google 

Classroom (2.stupeň). V období školní nedocházky žáků se stala intenzivní spolupráce mezi 

školou a rodiči pilířem ve vzdělávání žáků. Na intenzitě spolupráce a četnosti vzájemné 

komunikace rodičů a školy (třídních učitelů a učitelů podílejících se na vzdělávání) závisela 

úspěšnost zvládání domácí výuky.  

V rámci preventivních aktivit Odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň 

se na naší škole konaly odborně vedené besedy na téma Bezpečně v dopravě. Akce proběhla 

ve dnech 1.10.-9.10.2019 ve všech ročnících a třídách 1.stupně. Policistky s dětmi hovořily na 

téma chodec, cyklista, spolujezdec v autě, volný čas. Besedy byly vhodně doplněny 

zajímavými výukovými videy. Akce se všem líbila a setkala se s velikým ohlasem. 

 

 

 

6.7 Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže 

Počet 

zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková MČR - KARATE 1 1   

regionální      

okresní      

 
 
     
7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů 

Ve školním roce 2019–2020 se škole nezapojila do žádných rozvojových programů. 

 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

Ve školním roce 2019–2020 se škole nezapojila do žádných mezinárodních programů. 
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Do OP VVV v programovém období 2014 – 2020 je škola zapojena od 1.7. 2019 se svým 

projektem Šablony 2019–2021 7. ZŠ a MŠ Plzeň (reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014348). 

Celková suma finanční podpory na projekt činí 2 526 814,- Kč. Projektové aktivity přirozeně 

navazují na aktivity realizované v předchozím projektu Šablony 2017 – 2019 7. ZŠ a MŠ 

Plzeň. Nově je do realizace zapojena i školní družina. Rozsah projektu narostl nejen o jeden 

zúčastněný subjekt, ale i co do počtu aktivit plánovaných k realizaci v průběhu 2 školních 

roků, 2019 – 2020 + 2020 – 2021. S plněním aktivit bylo započato již v průběhu letních 

měsíců července a srpna 2019 (letní školy pro pedagogy). Většina aktivit zahájila realizaci 

v září 2019. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol k 11. 3. 2020 byl projekt 

na 112 dní přerušen. Aktivity závislé na docházce žáků nebylo možné realizovat v plném 

rozsahu. Ostatní aktivity byly přesunuty do školního roku 2020 – 2021. DVPP pedagogických 

pracovníků ZŠ, MŠ i ŠD bylo v době nouzového stavu realizováno prostřednictvím online 

seminářů a webinářů.  

 

Přehled aktivit projektu Šablony 2019–2021 7. ZŠ a MŠ Plzeň 

 

MŠ 

 

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin  

2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných  

2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ 

2.I/12 Projektový den ve škole 

2.I/13 Projektový den mimo školu  

2.I/15 Komunitně osvětová setkávání 

 

ZŠ 

 

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  

2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv  

 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ 

2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ 

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku  

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ  

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

 2.II/19 Projektový den ve škole 

2.II/22 Komunitně osvětová setkávání 

 

ŠD 

 

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin  

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv  

2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 



 23 

2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ 

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK  

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2019/2020 

 

a) termín inspekční činnosti: 25. – 28. 11. 2019 

 

b) závěry inspekční činnosti:  

 

Vývoj školy 

• Od minulé inspekční činnosti došlo ve škole ke zvýšení počtu žáků o 74, navýšil se 

počet žáků s odlišným mateřským jazykem na současných 37. 

 

• Byl snížen nejvyšší povolený počet vzdělávaných žáků v základní škole na 600. 

 

• Zlepšení materiálních a prostorových podmínek základního vzdělávání z projektů a 

dotací (přístavba a renovace jednoho z pavilonů, nové odborné učebny). 

 

• Změna na pozici vedoucí učitelky mateřské školy od ledna 2019. 

 

• Od školního roku 2019/2020 byl ve škole nově ustaven školní žákovský parlament. 

 

• Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl od školního roku 2019/2020 

aktualizován a pro žáky s odlišným mateřským jazykem byl nově zaveden předmět 

„Čeština jako druhý cizí jazyk“. 

 

Silné stránky 

 

• Vedení školy pravidelně poskytuje všem pedagogům zpětnou vazbu o jejich práci, 

společně s nimi plánuje jejich profesní rozvoj a dává jej do souladu s potřebami školy. 

 

• Systematické vyhodnocování stavu a potřeb školy společně se soustavným úsilím o 

jeho zlepšování vede k trvalému zkvalitňování materiálních i prostorových podmínek 

předškolního, základního i zájmového vzdělávání. 

 

• Široká nabídka zájmových útvarů ve školní družině přispívá ke smysluplnému trávení 

volného času žáků.  

 

Slabé stránky a/nebo příležitost ke zlepšení  

 

• Vzdělávací obsah aktuálního školního vzdělávacího programu pro 

předškolní/vzdělávání není vzhledem k rozsahu dostatečně přehledný a srozumitelný, 

učitelky se s ním neidentifikují a aktivně s ním nepracují. 

 

• Mateřská škola se nezabývá systematicky vyhodnocováním úspěšnosti dětí v průběhu 

a při ukončování jejich vzdělávání, nestanovuje opatření, která by vedla ke 

zkvalitňování procesu hodnocení úspěšnosti dětí. 

 



 24 

• Plánování vzdělávací činnosti v mateřské škole není realizováno plně v souladu 

s individuálními potřebami dětí, z prováděné pedagogické diagnostiky nejsou 

vyvozovány informace o tom, v čem se dítě zlepšuje nebo zhoršuje. Škole se 

zjištěnými výsledky zabývá pouze formálně, nesnaží se na jejich základě přijímat 

potřebná opatření. 

 

• Pro naplnění vzdělávacích cílů pedagogové v základní škole málo využívají dostupnou 

didaktickou techniku, nevedou k jejímu využívání v dostatečné míře žáky, není 

využívána interaktivita této techniky.  

 

• Větší část výuky na prvním i druhém stupni postrádala diferenciaci vzhledem 

k nadaným žákům. Pedagogové nedostatečně pracovali s chybou, na prvním stupni 

málo využívali kooperativních forem práce. 

 

• V části výuky na prvním i druhém stupni pedagogové dostatečně účinně neplánuji a 

nerealizují vzdělávání plně zohledňující individuální potřeby žáků, a to především na 

druhém stupni. 

 

• Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání není vypracován v souladu 

s právní normou. 

 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

 

• Další vzdělávání pedagogů zaměřit na oblast zpracování školních vzdělávacích 

programů, na diagnostickou činnost a její účinné využití pro individualizaci 

vzdělávání. 

 

• Vypracovat novou verzi školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

která bude pro pedagogy i rodiče srozumitelná, s jehož obsahem a zaměřením se 

učitelky budou identifikovat a při tvorbě třídních vzdělávacích programů s ním budou 

aktivně pracovat. 

 

• Práci předmětových komisí a metodických sdružení zaměřit také na metody formy 

práce (např. kooperativní formy práce, práci s chybou, interaktivní možnosti 

didaktické techniky). 

 

• Při výuce se více soustředit na diferenciaci vzhledem k nadaným žákům. Především na 

prvním stupni vést žáky k účelnému využívání interaktivity didaktické techniky. 

 

 

 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola v tomto roce nerealizovala žádné kurzy celoživotního vzdělávání pro dospělé. 
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11 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 2019 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 57 / 54,71 19 / 18,85 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 
37 001 20 427 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 

 
v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 398 
Příspěvek zřizovatele na provoz 8778 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
39 843 

Vlastní tržby a výnosy 4746 
Finanční prostředky z dotací a grantů 1350 
Příjmy celkem 55115 
Náklady celkem 54987 
Hospodářský výsledek 128 

 

 

 
Datum:                                       Podpis ředitele školy                        

 

 

 

                                                                           Razítko organizace 
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Parlament 

Žákovský parlament zahájil svoji pravidelnou činnost v září 2019. Do parlamentu byli zvoleni 

vždy dva zástupci z 4. – 9. tříd. Koordinátory žákovského parlamentu byli 2 učitelé z naší 

školy. 

Schůzky se konaly vždy v úterý, jednou za čtrnáct dnů. Zástupci tříd si zvolili do svého čela 2 

žáky naší školy a jednoho žáka jako mluvčím parlamentu.  

První akcí, které se zástupci žákovského parlamentu zúčastnili, bylo slavností otevření 

nástavby nového pavilonu školy, které se konalo v září. Na listopad parlament připravil, 

organizoval a vyhodnotil Netradiční týden. Bylo vytvořeno logo parlamentu a zástupci tříd 

informovali o návrzích změn ve škole, tak jim je přednesli spolužáci. Mezi návrhy bylo: 

vytvoření knihy rekordů a ocenění, zrcadla na žákovské záchody, automat na občerstvení 

nebo bufet, stojan na kola ve vestibulu školy, zařadit do výuky více praktických činností. 

Plánovaná schůzka s vedením školy a projednání těchto návrhů se neuskutečnilo z důvodu 

uzavření škol. 

Žákovský parlament se také zapojil do akce městského žákovského parlamentu s názvem 

Partnerská školní jídelna. Zástupci parlamentu jednali s vedoucí ŠJ a byli na prohlídce školní 

kuchyně. V rámci tohoto projektu proběhlo ve školní jídelně dotazníkové šetření, jehož cílem 

bylo zjistit názory žáků na kvalitu jídla ve školní jídelně. Několik zástupců parlamentu 

připravilo pro žáky komentovanou přednášku s prezentací, kde představili zjištěná fakta a také 

svoje zkušenosti z návštěvy ve školní kuchyni.  Zástupci parlamentu se zapojili do exkurze ve 

školní jídelně na 15. základní škole v Plzni. Dále už nebylo možné pokračovat opět z důvodu 

uzavření škol. 

Zápisy ze schůzek a informace o práci parlamentu jsou zveřejňovány na školních webových 

stránkách. 

 

Nj – Den jazyků na 7. ZŠ – 26.9.2019 

Letošní rok jsme Evropský den jazyků oslavili jen v rámci vyučovacích hodin Nj, kdy jsme si 

opět připomněli, jak je důležité dorozumět se se svými sousedy a zároveň zachovat jazykovou 

rozmanitost v Evropě. 

Žáci plnili různé úkoly, kde museli přemýšlet nad významem různých slovíček a pomáhat si 

znalostmi z jiných jazyků, osvěžili si znalosti z jiných předmětů (zeměpisu, dějepisu) a 

dozvěděli se zajímavosti o německy mluvících zemích. Museli spolupracovat podle hesla: 

Když nevíš, zeptej se spolužáka, když neví spolužák, zeptej se učitele. Pro učitele to byla 

zpětná vazba, aby se dozvěděl, co dalšího žáky zajímá a o čem by si v tomto roce chtěli 

povídat a co by se chtěli naučit. 

Tímto jsme navázali na soutěžní program Goethe institutu, který jsme absolvovali v loňském 

roce. 

 

 

Enviromentální výchova 

 

Škola se zapojila do několika akcí: 

1. Soutěž „Cesta odpadu“ – výtvarné ztvárnění 

2. Účast na Festu „Čistá Plzeň“ 

3. Projektový den „Zachraňme Zemi“ 

4. Sběr starého papíru, starého elektroodpadu i použitých baterií pokračoval 

5. Nově jsme sbírali kovové obaly – Čistá Plzeň – do konce listopadu 2019 – pilotní sběr 

6. Pokračovaly exkurze do ZOO Plzeň, Žinafy, lesní pedagogika – Sofronka. 

7. V 2. pololetí nás zasáhla Coronavirová krize, tak se další akce nekonaly. 
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Exkurze - Čistá Plzeň - 24. 10. 2019 

Dne 24. 11. 2019 se za celou školu zúčastnila třída 7. A unikátního projektu připraveného 

Čistou Plzní. Jednalo se o festival o odpadovém hospodářství pro školy a širokou veřejnost. 

Programem nás provázel pracovník ČP, který nás seznámil s jednotlivými druhy odpadu, 

jejich vznikem, škodlivostí, tříděním a možností zpracování, představil nám jednotlivé firmy, 

které tříděný odpad zpracovávají. Zábavnou formou se žáci seznamovali s problematikou a 

jako zpětnou vazbu nakonec vyplňovali pracovní listy a uvědomovali si, co si zapamatovali a 

co jim při prohlídce uniklo. 

Na konci shlédli všichni přehlídku svozových vozidel a mytí popelnice po sezóně pomocí 

speciálního mycího vozu. 

Program pro děti byl velice hezky připravený a nabyté zkušenosti mohly děti uplatnit při 

následujícím projektovém dnu „Zachraňme Zemi“, který následoval v pátek na naší škole. 

Kromě exkurze jsme se jako škola zapojili do sběru kovových potravinových obalů a do 

výtvarné soutěže “Cesta obalu“, což také připravila Čistá Plzeň. 

 

Projektový den – „Zachraňme Zemi “ 25. 10. 2019 

V letošním roce jsme se rozhodli udělat velkou akci environmentálního vzdělávání pod 

názvem „Zachraňme Zemi“ pro 2. stupeň. 

Děti se první hodinu sešly ve třídách s TU, kde se rozdělily na 4 skupiny – expedice. Byla jim 

nabídnuta tato témata pro zkoumání:  

1. Voda a klimatické změny 

2. Fair trade, výživa, plýtvání s potravinami 

3. Cesta odpadu, recyklace, třídění, skládky 

4. Biodiverzita (zachování druhové rozmanitosti na naší planetě) 

5. Využití energií 

 

Každá expedice měla za úkol zúčastnit se 2. – 3. hodinu bádání na jednom stanovišti podle 

tématu, které si zvolila. Celé 3 hodiny získávali členové expedice poznatky, vyhledávali si 

sami informace nebo plnili praktické úkoly. Cílem bylo, obeznámit se do hloubky s danou 

problematikou, hledat cesty k řešení a připravit si materiály pro svoji třídu. 

 Na poslední hodinu se expedice vrátily do tříd a prezentovaly výsledky svého bádání před 

spolužáky. 

Akce měla velice dobrý ohlas mezi žáky. Činnostní učení a projektová výuka se líbila. 

 

 

Hodnocení 12. ročníku soutěže Bobřík informatiky  

pro žáky 4. – 9. ročníků ve dnech 4. – 8. a 14. 11. 2019 

V letošním školním roce jsme celorepublikové kolo 12. ročníku soutěže Bobřík informatiky 

naplánovali pro žáky 5. – 7. ročníku na dny 4. – 8. 11. 2019, v rámci hodin informatiky v 

kategoriích MINI a BENJAMIN. Kategorie KADET určená žákům 8. a 9. ročníku proběhla 

dne 14. 11. 2019 během hodin matematiky. Jelikož je soutěž určena pro bystré žáky se 

zájmem o technologie a rozvrh počítačových učeben a soutěže byl pro nás příznivější než v 

předchozích dvou letech, zapojili jsme do soutěže opět vybrané žáky čtvrtých tříd. Ti si 

kategorii MINI vyzkoušeli ve středu 6. 11. 2019. Všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili, 

řešili úlohy nejen z oblasti informatického myšlení, ale i řešení problémů a digitální 

gramotnosti. Žáci 5. – 7. ročníků si mohli podobné úlohy vyzkoušet v hodinách informatiky. 

1. Kategorie MINI (4.-5. ročník) 

Za školu se kategorie zúčastnilo 89 soutěžících. Alespoň 120 bodů dosáhlo a úspěšnými 

řešiteli se stalo 37 soutěžících. Z toho 3 soutěžící získali maximální počet bodů.  
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2. Kategorii BENJAMIN (6. a 7. ročník)  

Za školu se kategorie zúčastnilo 91 soutěžících. Alespoň 120 bodů dosáhlo a úspěšnými 

řešiteli se stalo 9 soutěžících.  

3.Kategorii KADET (8. a 9. ročník).  

Za školu se kategorie zúčastnilo 90 soutěžících. Alespoň 120 bodů dosáhlo a úspěšnými 

řešiteli se stali 13 soutěžící.  

 

Zhodnocení výsledků  

Tak jako v minulých letech se naše škola i letos zúčastnila soutěže Bobřík informatiky. 

Protože bylo v kategoriích MINI a BENJAMIN stejně jako v předchozích letech i letos možné 

soutěžit celý týden, vyzkoušeli si soutěž téměř všichni žáci 5., 6. a 7. ročníku během 

vyučovacích hodin informatiky. Díky tomu, že v době soutěže byly v provozu nově 

vybudované třídy na novém pavilonu, bylo organizačně možné opět zapojit do soutěže i žáky 

4. ročníku. V kategorii KADET bylo naštěstí možné soutěžit také v několika dnech. Protože 

se dny soutěže této kategorie překrývaly se dny dalších akcí školy, měli žáci 8. a 9. ročníku 

možnost soutěžit jen jeden den. Díky těmto změnám se tohoto ročníku zúčastnilo 270 žáků 

naší školy, což je nejvyšší počet za celou dobu účasti v této soutěži. Většina žáků se snažila, 

aby dosáhla co nejlepšího výsledku, bohužel našli se někteří žáci, kteří vzali svou účast jen 

jako možnost neúčastnit se výuky v dané hodině a moci sedět u počítače. Milým překvapením 

letošního ročníku byl velký úspěch žáků 4. ročníku. Ačkoliv se soutěže zúčastnil jen výběr z 

tohoto ročníku, mezi úspěšnými řešiteli tvořili téměř 25 %. Z vybraných žáků 4. tříd se mezi 

úspěšné řešitele dostala cca třetina. Celkově bylo úspěšných řešitelů v kategorii MINI 

přibližně stejně jako v loňském roce kolem 40 % soutěžících v této kategorii. Trend 

nejmenšího počtu úspěšných řešitelů v kategorii BENJAMIN se nám po loňském roce opět 

vrátil. Pravděpodobně byl způsoben přechodem úspěšných řešitelů do vyšší kategorie a také 

tím, že do této kategorie se žáci z té nižší již většinou nedostanou, jelikož odejdou na víceletá 

gymnázia. O to víc by měli být pochváleni 2 naši žáci, kteří se umístili mezi úspěšnými 

řešiteli jako jediní ze 6. ročníku a navíc se mezi úspěšné řešitele dostali druhý rok po sobě. V 

kategorii KADET v letošním školním roce soutěžili žáci, jejichž studijní výsledky jsou 

dlouhodobě výborné a tomu odpovídá i velký počet úspěšných řešitelů, který se více než 

zdvojnásobil (z cca 6 % na 14). Výsledky žáků a škol v kategoriích, ve kterých naši žáci 

soutěží, se již od loňského roku nesrovnávají v rámci ostatních škol a z toho důvodu lze žáky 

srovnávat pouze mezi sebou. Organizačně jsme letošní ročník zvládli bez větších problémů, a 

proto chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli k jeho zdárnému zvládnutí. 

Těším se, že i příští rok bude alespoň takto úspěšný.  

 

Dějepisná olympiáda 

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády. 

Do okresního kola postoupili 2 žáci 9. ročníku. 

 

Listování s Věrou Holou a Lukášem Hejlíkem 

V pondělí 18. listopadu 2019 se na naší škole uskutečnilo divadelní představení s knihou 

v ruce. Jedná se o zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá 

dětem zcela nový zážitek z četby. Věra Holá a Lukáš Hejlík se snažili naše žáky oslovit 

vybranými knihami a probudit v nich zájem o čtení a sebevzdělávání. Děti 2. a 3. tříd se 

seznámily s knihou Komisař Vrťapka, žáci 4., 5. a 6. tříd se smáli nad knihou Šmodrcha. Žáci 

7., 8. a 9. tříd byli nadšení divadelním představením Jak být klukem/holkou. 
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„Už tam budem?“ 

Dne 6.2.2020 se několik žáků naší školy vydalo do Techmania Science Center v Plzni pod 

vedením paní zástupkyně. V Techmanii se v ten den natáčela televizní soutěž „Už tam 

budem?“ a někteří naši žáci si tuto soutěž nemohli nechat ujít.  

Po příchodu to Techmánie byli žáci odvedeni do šatny, kde se setkali s druhým týmem, byli 

patřičně upraveni a dostali trička s logem týmu. Následně se přesunuli do 3D Planetária, kde 

se natočil úvod a první soutěž dne, což byl vědomostní kvíz.  

Během dne si žáci museli poradit nejen s kvízy a otázkami, ale také museli splnit několik 

úkolů, které vyžadovaly rychlost a zručnost. Tým naší školy si vedl opravdu dobře, takže 

získal náskok mnoha bodů nad soupeřem. 

Všichni přítomní mohli vidět, jak to vypadá během natáčení soutěží podobného typu a také 

měli možnost si trochu popovídat s přítomnými herci a ostatními pracujícími lidmi.  

Žáci naší školy si se soutěžemi poradili a zvítězili s velkým počtem bodů, což je velice 

potěšilo. Získali všechny tři bedny s cenami, které mohli získat a ceny jim přinesly další 

dávku radosti. Mezi ceny patřily například bonbony, čokoláda, ale také i powerbanka a 

mobilní telefon. Každý z výherců obdržel účastnický list, který byl podepsán asistentem 

Ducháčkem a panem Továrníkem. 

Všichni si den velice užili a další den vyprávěli ve škole o tom, jaké to tam bylo. Tento 

zážitek si budou všichni žáci a nejspíš i paní zástupkyně dlouho pamatovat.  

Pro více detailů a informací se můžete na Déčku ze dne 3.4.2020 od 14:45 podívat na to, čím 

museli naši žáci projít a jak si s tím díky týmové práci a týmovému duchu skvěle poradili. 

 

Matematický den „S penězi to umíme…“ 

Akce proběhla na I. stupni ZŠ 28. února 2020, zúčastnilo se ji 180 žáků.  

Aktivity, které děti plnily, zvolili i připravili jednotliví TU, popř. se dohodli o stejné práci 

v ročníku. 

 

Třídní učitelé akci zhodnotili jako vydařenou, při níž žáci pracovali aktivně a se zájmem. 

Všechny zúčastněné děti si mohly převážně hravými formami a praktickými cvičeními 

v uvedených aktivitách zažít a vyzkoušet roli financí v běžném občanském životě. 

 

Krátce z evaluce některých TU: 

„Projektový den se povedl. Děti se učily, jak pracovat s hodnotou peněz. Přišly na to, že 

hodnota peněz je pro každého člověka jiná a jsou hodnotnější věci než peníze.“  
 

„Děti se se zájmem zapojily do všech aktivit. Zjistily nějaké nedostatky, ale naopak si 

vzájemně nové informace předávaly. Den s penězi hodnotím jako pozitivní a zpestřením 

výuky.“ 
 

„Akce se zdařila, děti se zájmem obchodovaly s penězi v oblíbených deskových hrách 

Monopoly, Dostihy a sázky, Pošta.“ 

 

„Hra na obchod –papírové peníze, hračky, výroba cenovek, účtenek apod. Děti nadšené.“ 
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Lyžařský výcvik 7. ročníků 

Železná Ruda – Chata Ořovský 

16. – 21. 2. 2020 

 

Tradičně v neděli, tentokrát 16. 2. po poledních hodinách, jsme zahájili lyžařský kurz srazem 

na hlavním nádraží v Plzni. Po vybrání peněz na vleky a potřebné dokumentace jsme vyrazili 

na cestu směr Železná Ruda – centrum. Po příjezdu na místo jsme si kladli otázku, zda vůbec 

za celý týden nasadíme lyže.  

První den, který se obvykle odehrává v duchu rozřazování žáků do družstev na lyžování, jsme 

prozkoumali místní lesy a zahráli si strategickou hru „Ostrovy.“ Odpolední čas jsme věnovali 

průzkumu okolí Železné Rudy a aktuálním podmínkám lyžování. Večerní program zahrnoval 

vždy část vzdělávací a část herní, která probíhala v dalších nově vzniklých soutěžních týmech. 

Tento večer jsme s žáky probrali pravidla FIS a bezpečné chování na sjezdových tratích.  

V úterý jsme se smířili s hroznými podmínkami pro lyžování a vyrazili na svah. Dopoledne i 

odpoledne jsme tedy nacvičovali základní smýkaný oblouk a prověřovali pochopení a 

dodržování pravidel FIS. Večer jsme nahlédli pod pokličku „cibulového systému“ a 

správného oblékání při sportování. Herní část žáky překvapila aktivitami „s jazykem i bez 

jazyka“ neboli pantomimické předvádění přísloví svému týmu. 

Do středečního rána jsme se probudili s úsměvem na tváři, jelikož konečně začalo sněžit. 

Modlitby byly vyslyšeny! Všichni jsme se na sníh moc těšili, a tak jsme rychle pádili na 

sjezdovku. Odpoledne jsem poctili návštěvou místní Enviromentální centrum, které skýtá 

mnoho pěkných exponátů nejen z historie lyžování a horské služby, ale i poukazuje na různé 

problematiky NP Šumava. Den jsme zakončili soutěží v šifrách a vymýšlením večerního 

programu pro ostatní soutěžní týmy. 

Čekal nás poslední den lyžování a my stále opěvovali nové sněhové podmínky. Nesměla 

chybět ani koulovačka a stavění sněhuláků. Večerní program již měli v moci žáci se svými 

připravenými aktivitami typu Riskuj, Čelovka nebo Co na to Švédi… 

Kurz jsme zakončili dopoledním „super obřím slalomem“, ve kterém byly podávány 

neobyčejné výkony. Po posledním vynikajícím obědě chybělo jen dobalit pár věcí a hurá na 

vlak směr Plzeň.  

Lyžařský výcvik bych letos hodnotila kladně hlavně z hlediska stravy a ubytování. Mezi žáky 

figurovala malá míra samostatnosti, se kterou jsme první dny hodně bojovaly. I přes špatné 

sněhové podmínky jsme si kurz užili a navrátili jsme se v plném počtu bez zranění a trvalých 

následků. 
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Den jazyků - 26.9.2019 

 

 

 

Slavnostní otevření přístavby školy (14.10.2019) 
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Fest Čistá Plzeň (24.10.2019) 
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Projekt „Zachraňme Zemi“ (25.10.2019) 
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Halloween (31.10.2019) 
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Retro den + Jarmark (15.11.2019) 
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Netradiční týden (17.12.2019) 
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Hudební pořad – Beatles (28.1.2020) 

 

 

 

Den s Egyptem (29.1.2020) 
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Už tam budem (6.2.2020) 
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Konverzační soutěž v angličtině (7.2.2020) 

 

Ukončení školního roku (30.6.2020) 

 

 


