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Základní údaje o škole 

1. Základní údaje o škole 
1.1    Název 

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 
sídlo:     Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00 
IČO:    69971901 
zřizovatel školy:  Plzeň, statutární město 
vedení školy:   Mgr. Zdeňka Vrátníková – ŘŠ 
    Mgr. Miroslava Cinkaničová – ZŘŠ – statutární zástupce 
    Mgr. Marie Sochorová – ZŘŠ  
telefon:    378 028 700 
e-mail:    skola@zs13.plzen-edu.cz 
webové stránky školy:  https://zs13.plzen.eu 
 
1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol  

Rozhodnutí č. j. ŠMS/7472/17 ze dne 1. 8. 2017 s účinností od 1. 9. 2017 
 

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

 Adresa Počet tříd ZŠ / 0. r Počet žáků / dětí 

Hlavní budova, 
ředitelství 

Habrmannova 45, 326 00 
Plzeň 

15 / 0 330 / 0 

Odloučené pracoviště Táborská 28, 326 00 Plzeň 6 / 0 127 / 0 

Budova školní družiny a 
jídelny 

Habrmannova 45, 326 00 
Plzeň 

2 / 2 37 / 30 

 celkem 23 / 2 494 / 30 

 celkem 25 524 
Údaje k 30. 6. 2021 

 

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/001 550 

 
Vzdělávací program školy 

Název  Ze dne  V ročníku 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání Škola – cesta k poznání 

29. 8. 2016 5. ročník 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání Škola – cesta k poznání 

31. 8. 2017 
1. – 4. ročník 
6. – 9. ročník 

Školní vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání Cestička do školy 

31. 8. 2020 0. ročník 
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1.5   Součásti školy  
 

Název součásti 
Počet dětí a 

žáků 
Počet tříd, oddělení, 

skupin 

ZŠ – běžné třídy 494 23 

ZŠ – přípravné třídy 30 2 

ŠD 149 6 

Údaje k 30. 6. 2021 
 

1.6 Zařízení školního stravování 
 

Celková 
kapacita jídelny 

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

750 527 39 8 7,5 

* Údaje k 30. 6. 2020 bez cizích strávníků 

 
1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  X 

Projekt Mléko do škol X  

Projekt Ovoce a zelenina do škol X  

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

 
1.8  Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne  ano – které:     ) 
  neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne  ano – které:     ) 

 
1.9 Spádový školský obvod školy 

 
13. ZŠ Plzeň se nachází na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v blízkosti 
plaveckého bazénu. Spádovým školským obvodem Plzeň – 2 je katastrální území Božkov, 
Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov, Plzeň 2 a území městského obvodu Plzeň 8 - Černice 
(katastrální území Černice). 

 
1.10   Speciální třídy 
 

 
Počet 
tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 2 30 --- 

Speciální třída --- --- --- 

S rozšířenou výukou 5 102 AJ 1. – 2. ročník  
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1.11   Materiálně technické zajištění školy 
 

Všechny učebny školy byly využívány jako kmenové třídy pro výuku či oddělení školní družiny. 
V budově Táborská 28 je celodenní provoz v jedné učebně – dopoledne výuka, odpoledne 
činnost školní družiny, v budově ŠD byl celodenní provoz ve dvou učebnách. 
 
Během školního roku 2020/21 došlo k následujícím úpravám a nákupům: 
2020 září–prosinec  

- nákup nábytku do tříd 
- nákup chladící skříně do ŠJ 
- nákup kulatých sedáků do tříd  
- nákup projektorů 

 
2021 leden–červen  

- nákup nábytku do třídy 
- nákup plynového kotle do ŠJ 
- nákup laviček do šaten 
- oprava toalet (Táborská) 

 
2021 červenec–srpen 

- výměna ventilů v suterénu školy 
- vyčištění hřiště  
- nákup školního nábytku 
- malování a lakování  
- lino do některých tříd 
 

1.12    Školská rada  
 
Školská rada při 13. základní škole Plzeň byla zřízena na základě usnesení RMP č. 705 ze dne 
9. 6. 2005 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Školská rada má 6 členů, 
jsou voleni či jmenováni na období tří let. Z celkového počtu jsou 2 zástupci jmenováni 
zřizovatelem, ostatní členové jsou voleni (2 členové z řad zástupců nezletilých žáků a 
2 zástupci pedagogických pracovníků školy).  
Na podzim 2017 proběhly volby z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. 
Přílohou č. 7 ze dne 5. 12. 2017 ke zřizovací listině Školské rady při 13. ZŠ Plzeň byla jmenována 
školská rada na tříleté období 2018-2020. Přílohou č. 8 ze dne 2. 1. 2019 došlo ke změně 
zástupce zřizovatele. V době nouzového stavu a uzavření škol došlo k prodloužení funkčního 
období stávající ŠR. Volby do nové ŠR proběhly v závěru školního roku 2020/21. Školská rada 
pro období 2021-2024 byla ustanovena 31. 8. 2021. 

Složení školské rady pro školní rok 2020/21: 
Zástupci zřizovatele – Mgr. Petr Tišer a Eva Trůková 
Zákonní zástupci žáků – Mgr. Petra Seifertová a Ing. Helena Andělová 
Zástupci pracovníků školy – Mgr. Miroslava Cinkaničová a Mgr. Alena Poleníková 
 
2. Personální zabezpečení činnosti školy 

 
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění) 
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 Fyzický stav / 
 přepočtený stav * % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 52 / 46,84 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 48 / 43,80 93 

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav k 30. 6. 2021 

 
2.2  

 
2.3  

 
2.4  

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy 3 

 
2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet 

 

 Fyzický stav Přepočtený stav 

Správní zaměstnanci 8 7,875 

Zaměstnanci školní jídelny 8 7,500 

Celkem 16 15,375 

 
2.6 Věkové složení učitelů 

 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 3 9 

36 – 50 let 2 7 

51 – 60 let 0 10 

61 – více let 0 4 

Celkem 5 30 

Mateřská – rodičovská dovolená 0 3 
Údaje k 30. 6. 2021 

 
2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

 
Vzhledem k uzavření škol od 14. 10. 2020 proběhla většina vzdělávacích aktivit distanční 
formou absolvováním webinářů. Některé vzdělávací aktivity absolvovali učitelé během 
hlavních prázdnin. 
 

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

0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do 
školy 

3 
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Název webináře 
Počet 

zúčastněných 
Digitální gramotnost pro 1.st. ZŠ 1 
Konference – Dobrá praxe 1 
Únikové hry v MS Teams 2 
Líný učitel – Cesta pedagogického hrdiny 2 
Zpětná vazba ve výuce 1 
Právo v časech online výuky 1 
Zábavné vyučování na 1.stupni – Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 

gramotnost 
1 

Únikové hry (nejen) v distanční výuce 1 
Hry v matematice a rozvoj logického myšlení 1 
Práce s chybou ve výuce matematiky na 1.stupni ZŠ jako cesta k 

hlubšímu porozumění 
1 

Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi 1 
Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ 1 
Den ředitelů ZŠ a SŠ  1 
12 aktivizačních aktivit na úvod hodiny 2 
ICT – Kdo nás sleduje a proč 1 
Nástroje pro oživení a usnadnění distanční výuky I 1 
Nástroje pro oživení a usnadnění distanční výuky II 2 
Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku  1 
Reflexe na konci hodin 6x jinak 1 
Kulatý stůl – Digitální kompetence žáků a jejich rozvoj v různých 

vzdělávacích oblastech 
1 

Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 1 
Možnosti motivačních aktivit v Českém jazyce 1 
Hybridní výuka 1 
Praktické tipy na distančnú výučbu cudzích jazykov (SK/CZ) 2 
AJ od začátku – Jak začít? 1 
Digitální technologie ve výuce cizích jazyků 1 
Efektivní učení a rozvoj paměti 1 
Oblastní workshop 1.stupně ZŠ – Náměty pro výuku AJ online na 

1. stupni ZŠ 
1 

Scratch pro 2. stupeň 1 
Revize RVP IF 1 
Krajský workshop ICT – Nová informatika – Revize RVP ZV – 

Základy algoritmizace a programování 
1 

Krajský workshop ICT – Nová informatika – Revize RVP ZV – Práce s 

daty; Základy informatiky 
1 

AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník 
1 

Možnosti spolupráce nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež 

se ZŠ 
1 

ICT – Desmos 1 

Tvořte geniálně s Genial.ly 1 

„Jihočeská robotika OPEN“ 1 

Netradiční formy rozvoje matematiky a logického myšlení 1 

Čtenářské dílny 1 
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Oblíbené dětské knihy 3 

Robotika s LEGO Mindstorms 1 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Digitální technologie 1 

Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu 1 

Fyzika v online prostoru – praktické zkušenosti 1 

Výuka ČJ pro žáky cizince 1 

Jak se připravit na kontrolu z ČŠI v roce 2021/2022 1 

Hry a interaktivní metody v hodinách ČJ 1 

Cizí jazyk formou her a zábavného procvičování s WocaBee 1 

Celkem 55 

Název semináře 
Počet 

zúčastněných 
Třída plná pohody 2 

Formativní hodnocení 1 

Čtenářská gramotnost a komiksy 1 

Veletrh nápadů – fyzika 1 

Studium pedagogiky – asistent pedagoga 2 

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I. 1 

Kurz AJ pro mírně pokročilé 1 

Letní dílna v Centru robotiky pro učitele 1. stupně ZŠ 1 

Celkem 10 

 
2.1 Asistenti pedagoga  

 

Asistent pedagoga Fyzický stav 
Přepočtený 

stav 

pro žáky se sociálním znevýhodněním 2 1,2778 

pro žáky se zdravotním postižením 10 8 

Celkem 12 9,2778 

Stav k 30. 6. 2021 

   
3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 
 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 
 

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

69 21 44 2 
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3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

Počet žáků 

přihlášených na víceletá gymnázia 10 

přijatých na víceletá gymnázia (celkem) 3 

- z toho přijatých na 6letá gymnázia 0 

- z toho přijatých na 8letá gymnázia 3 

 
3.3 Údaje o počtu žáků končících PŠD v nižším ročníku 
 

Počet žáků (počet žáků vyčleněn z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.) 

kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku (bez základního vzdělání) 9 

kteří nepokračují v dalším vzdělávání 3 

 
3.4 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2020/2021 

 

Počet kurzů Počet absolventů 

--- --- 

 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2021) 
 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním  

Prospělo Neprospělo 
Opravné 
zkoušky 

žáci / počet 

Hodnoceno 
slovně 

494 289 180 25 7 / 8 --- 

 
Počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem 
 

Počet žáků 
celkem 

§ 38  § 41 § 42 

4 4 0 0 

 

Počet 
absolventů 

celkem 
(absolvent 
ZŠ = 9 let 

PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 
4letá 

SŠ maturitní 
obory 

SŠ nematuritní 
obory 

(ukončené 
výučním listem) 

Jiné 

48 2 25 17 1 - §38  
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Zákonný zástupce jednoho žáka plnícího PŠD dle § 38 požádal o hodnocení za školní rok 
2020/21. Komisionální zkouška proběhla v červnu 2021 s celkovým hodnocením „prospěl 
s vyznamenáním“. 
 

4.2 Chování žáků 
 

Snížený stupeň z chování 
Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

Celkem 499 494 

     z toho 2. stupeň 0 10 

     z toho 3. stupeň 0 2 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

 

Počet omluvených hodin celkem 33 531 

Počet neomluvených hodin celkem 624 

 
4.4 Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1.  
 

Důvody – stěhování, dodatečný odklad, „nespokojenost“ se školou  
 

4.4.2.   
 

 
Důvody – stěhování, „nespokojenost“ s původní školou 

 
5. Prevence rizikových jevů 
 
Úvod 
Preventivní program pro školy měl v letošním školním roce tyto hlavní úkoly: upevnit 
informovanost žáků v oblasti prevence nežádoucích sociálních jevů jako jsou drogy včetně 
virtuálních, kouření, kriminalita mládeže a záškoláctví, podporovat zdravý životní styl, 
posilovat pozitivní sociální klima ve škole a tím předcházet ponižování, šikaně, rasismu a 
xenofobii a jiným nežádoucím jevům. Dětem i rodičům jsme při distanční výuce sdíleli různé 
materiály s nápady, jak zvládnout online výuku a jak smysluplně a zajímavě využít svůj volný 
čas. Žáci byli vedeni ke správnému sebehodnocení, sebereflexi, zvládání stresu, ke 
schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. Vše bylo přizpůsobováno distanční 
výuce. 
Preventivní program pro školy byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v 
průběhu celého školního roku byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. Probíhala úzká 
spolupráce s PPP Plzeň, OSPOD Plzeň 1, 2, 3 a 4 a v neposlední řadě spolupráce s rodiči. 
Podařilo se docílit systematické spolupráce s PPP a SPC (osobní a online konzultace, klima ve 
třídě, sociometrie), Pravidelně byly nabízeny služby neziskových organizací individuálně 
zaměřené na děti žijící v rizikovém prostředí, např. v sociálně slabém či nepodnětném. 
Vzhledem k získání finanční dotace na podporu primární prevence rizikového chování byla 
většina programů poskytnuta dětem zdarma. 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ  17 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ 32 
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Cílové skupiny Preventivního programu pro školy 

Do MPP byli zapojeni všichni žáci školy na I. i na II. stupni. Na I. stupni probíhaly preventivní 
programy hlavně pod vedením třídních učitelů, na II. stupni pak v rámci občanské výchovy byla 
zařazena finanční gramotnost s využitím internetových programů nabízené bankovními 
ústavy. 
 
Organizace Preventivního programu pro školy 

- na škole pracují dvě metodičky prevence – pro 1. a 2. stupeň, které spolupracují 
s výchovnou poradkyní 

- metodické materiály (propagační materiály, odborná literatura) k realizaci MPP 
- školní řád obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a odpovídající sankce za jeho porušení  
 
Uskutečněné akce Preventivního programu pro školy 
Prevence je začleněna do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni, do zájmových kroužků, 
sportovních aktivit, mimoškolních akcí i školní družiny. V jednotlivých předmětech byly 
realizovány tematické bloky, které jsme si stanovili v preventivním Programu pro školy. Děti 
se zapojují do akcí prostřednictvím Školního parlamentu – organizování výstav prací žáků, 
adopce zvířátek v ZOO ve spolupráci s KRPŠ. Dále se uskutečnily následující jednorázové akce, 
které pro žáky připravili odborníci, kteří se zabývají problematikou sociálně patologických jevů. 
V letošním roce byla opět věnována pozornost tzv. adaptačnímu kurzu 6. tříd, neboť se jednalo 
o tři velmi specifické a odlišné kolektivy. Třídy absolvovaly třídenní kurz ve středisku 
Melchiorova Huť po 3 dny, kde prošly interaktivními a team-buildingovými aktivitami.  
 

Pozitivní utváření sociálního klimatu 

Školní výlety v průběhu školního roku některé ročníky  

Adaptační kurz 6. ročník 2. - 4. 9. 2020 

Škola v přírodě Růžená 2. - 5. ročníky 21. - 25. 9. 2020 

P-Centrum: Třída plná pohody 
(dokončení, část online) 

VIII. A 18. 9. 2020 a 8. 12. 2021 

Úklid 72 hodin (distančně) 1. stupeň průběžně v říjnu 

PPP: intervenční program, sociometrie VI. C 16. a 23. 6. 2021 

Sexuální výchova 

Čas proměn VII. A, B 08.09.2020 

Prevence nežádoucích sociálních jevů a osobní bezpečí  

P-Centrum: Šikana a kyberšikana 5. ročníky duben – květen 

Zdravý životní styl  
Sběr druhotných surovin, drobných 
elektrospotřebičů a baterií 

1. a 2. stupeň průběžně 
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Další vzdělávání pedagogů 
Metodičky prevence se individuálně vzdělávaly a vyhledávaly aktuální informace ohledně 
nastalé situace s Covid-19.  
Dle potřeby a aktuální nabídky byly na různé semináře vysíláni i další pedagogové, kteří pak 
své poznatky uplatňovali ve výuce. Jednotliví vyučující taktéž spolupracovali s metodikem 
prevence, pokud vzniklo podezření na rizikové chování či aktivity. 
Část pedagogického sboru se zúčastnila webináře v rámci projektu Šablony II – Možnosti 
pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu. 
 
Vyhodnocení akcí Preventivního programu pro školy 
Ve školním roce 2020/21 se nám s ohledem na uzavření škol nepodařilo zrealizovat všechny 

naplánované akce z MPP. Při výběru programů na začátku školního roku jsme zohledňovali 

problémy, které jsou v jednotlivých třídách. 

Podařilo se navázat stálou spolupráci se stejnými a osvědčenými organizacemi a zajistit tak 

trvalou spolupráci, která účinně propojuje návaznost programů v jednotlivých ročnících. 

S ohledem na znovuotevření škol jsme navázali větší spolupráci i s PPP a SPC při řešení 

aktuálních problémů žáků. 

Díky akcím realizovaným v rámci Preventivního programu pro školy si žáci vytvořili povědomí 
o oblasti sociálně patologických jevů. Znají rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami. 
Měli by vědět, jak se zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. Dali jsme jim možnost 
získat odpovědi na otázky v oblasti sexu i chorob, které s touto oblastí mohou souviset. V 
neposlední řadě jsme se snažili stmelovat a posilovat třídní kolektivy tam, kde se vyskytl nějaký 
problém, popř. kde byly děti nějakým způsobem z kolektivu vyčleněny. 
Snažili jsme se též o osvětu mezi rodiči.  
 
Výhled do dalšího období 
V příštím školním roce se budeme snažit 
udržet spolupráci s osvědčenými 
organizacemi tak, aby byl pokryt základní 
program prevence v jednotlivých ročnících. 
Vzhledem ke snižování věkové hranice, kdy se 
žáci setkávají s kyberšikanou, budou 
využívány příslušné programy i na I. stupeň. 
Tyto programy budou uskutečněny třídními 
učiteli ve spolupráci s metodikem prevence. 
Nadále budeme spolupracovat s PPP Plzeň 
v oblasti prevence šikany a pěstování 
dobrých vztahů ve třídě. Zároveň budeme 
udržovat průběžné proškolování pedagogů a zařazování preventivních programů do běžné 
výuky.  

 
6. Nadstandardní aktivity 
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 
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Zájmové kroužky a jejich fungování bylo velmi závislé na epidemiologické situaci. Z tohoto 
důvodu nebyly plánované kroužky cizích subjektů. Některé aktivity byly pozastaveny po dobu 
uzavřených škol, některé probíhaly online.  
 

Název 
Třída – 
ročník  

Čas 
Cena 

za pololetí 
Poznámka 

pondělí 
ČJ pro cizince  6., 7. ročník 7.15 – 7.45 --- Od 14. 9. 

ČJ pro cizince  8., 9. ročník 7.15 – 7.45 --- Od 14. 9. 

ČJ pro cizince  0. A 12.00 – 13.00 --- Od 14. 9. 

ČJ pro cizince  0. B 12.00 – 13.00 --- Od 14. 9. 

Hodina pohybu 
navíc 

1. st. 14.00 – 15.00 --- Od října 

Hodina pohybu 

navíc 
1. st. 15.00 – 16.00 --- 

Od října 

Florbal  1. st. 15.30 – 16.30 890,- Kč 
Od 24. 9. www.florbal-

plzen.cz/13zs  

Výtvarný kroužek ŠD 15.30 – 16.30 ---  

úterý 
ČJ pro cizince II. A 11.50 – 12.50 --- Od 14. 9. 

Florbal ŠD 15.30 – 16.30 --- naše TV 

Badatelský klub 2. stupeň 14.00 – 15.30 ---  

středa 

Hodina pohybu 
navíc 

1. stupeň 14.00 – 15.00 --- Od října 

Šikovné ručičky ŠD 15.15 – 16.15 ---  

ČJ pro cizince II. B 7.00 – 7.50 --- Od 14. 9. 

Příprava na SŠ z 
MA 

9. ročník 7.00 – 7.50 550,- Kč Do konce března 2021 

Příprava na SŠ z 
ČJL 

9. ročník 7.00 – 7.50 550,- Kč Do konce března 2021 

Badatelský klub  III. A  ---  

Badatelský klub 3. stupeň  ---  

Klub komunikace v 
AJ 

4. stupeň 14.00 – 15.30 ---  

čtvrtek 
Dramatický 
kroužek 

ŠD 15.30 – 16.30 ---  

Příprava na SŠ z 
MA 

9. ročník 7.00 – 7.50 550,- Kč Do konce března 2021 

Příprava na SŠ z 
ČJL 

9. ročník 700 – 7.50 550,- Kč Do konce března 2021 

pátek 
ČJ pro cizince  6., 7. ročník 7.15 – 7.45 --- Od 14. 9. 

ČJ pro cizince  8., 9. ročník 7.15 – 7.45 --- Od 14. 9. 

Deskové hry VI. A 13.40 – 15.10 ---  

 
V rámci projektu EU šablony III probíhalo v mnoha třídách doučování žáků.  
 

http://www.florbal-plzen.cz/13zs
http://www.florbal-plzen.cz/13zs
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6.2 Mimoškolní aktivity 
6.2.1 Mládež a kultura 
 
V roce 2020/21 z důvodu epidemiologické situace, která nás provázela po celý školní rok, 
nemohli naši žáci navštívit žádné divadelní nebo filmové představení ani jinou kulturní akci. 
Divadelní představení Pohádky ze starého mlýna určené pro 3. a 4. ročník bylo přesunuto ze 
7. 4. 2020 na 27. 10. 2020. Akce musela být zcela zrušena (vyhlášení prodloužených 
podzimních prázdnin z důvodu sílící pandemie). I když se na jaře 2021 děti a žáci postupně do 
škol vraceli, stále nebylo možné kulturní akce navštěvovat.  
Na základě zájmu třídních učitelů 1. stupně jsme využili červnové nabídky Divadla Alfa pro 
období září a říjen 2021 a ihned jsme některá představení objednali. Pevně doufáme, že se 
epidemiologická situace uklidní a my budeme moci0, se žáky opětovně vyrazit na kulturní 
akce. 
 
6.2.2 Školní výlety a exkurze 
 

Třída Datum Trasa výletu Hodnocení akce 

0. ročník pravidelné vycházky v okolí školy 

2. – 5. 
ročník 

21. - 25. 9. 2020 ŠvP Růžená 
Zajistila CK Topinka – pěkné, 
přínosné a dobře připravené. 

I. A, B, C 01. 6. 2021 ZOO Plzeň Dopoledne plné zážitků. 

  18. 6. 2021 Farma – Újezd nade Mží * 

Moc hezky připraveno, spousta 
informací, možnost krmení 
zvířat. 

  22. 6. 2021 Pohádkový statek Břasy* 

Připraven zábavný program, 
krmení zvířat, hry na dětském 
hřišti.  

II. A 18. 6. 2021 Techmánia 
Prohlídka expozic, pěkná 
společná akce třídy. 

II. A, B 8. a 9. 6. 2021 ZOO Plzeň 
Příjemné dopoledne s 
poznáváním. 

III. C 24. 6. 2021 ZOO Plzeň 
Příjemné poučné dopoledne, 
dobrá kázeň žáků. 

III. A, B, C 21. 6. 2021 Fr. Lázně, SOOS* Pěkný přírodovědný výlet.  

IV. A, B, C 
15. 6. 2021 Cheb, Chebský hrad* 

Příjemný výlet, hezké prostředí, 
lze využít i širší nabídky v okolí.  

V. A 11. 6. 2021 ZOO Plzeň 
Příjemné zábavné a poučné 
dopoledne. 

  18. 6. 2021 Chudenice* 

Kurz přežití v přírodě – areál 
Chudenic moc příjemný, děti si 
výlet užily. 
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V. A, B, C 25. 6. 2021 Techmánia 

Zábavné dopoledne plné 
různých aktivit – každý si našel, 
co ho baví. 

VI. A 25. 6. 2021 Techmánia 
Mnoho různých aktivit – každý 
si našel, co ho zajímá. 

VI. A, B 8. 6 a 14. 6.2021 ZOO Plzeň 
Prohlídka expozic, příjemná 
společná akce třídy. 

VI. C 28. 6. 2021 ZOO Plzeň 
Zábavné dopoledne se 
zajímavostmi ze života zvířat. 

VII. A 15. 6. 2021 
Plzeň – exkurze po 

památkách 

Seznámení se stavebními slohy 
v centru města, využití ve 
výuce. 

 23. 6. 2021 ZOO Plzeň 
Nové expozice, příjemné 
počasí. Kolektiv žáků se stmelil. 

 29. 6. 2021 Lipnice u Sp. Poříčí* 

Včelnice – velmi přínosný 
projektový den s praktickými 
ukázkami, ke kterým se   žáci 
běžně nedostanou.  

VII. B 15. 6. 2021 
Plzeň – exkurze po 

památkách 

Seznámení se stavebními slohy 
v centru města, využití ve 
výuce. 

VIII. A 10. 6. 2021 DiscGolf Křimice 
Aktivní i odpočinkové 
dopoledne, dobře strávený čas 
se třídou.  

 28. 6. 2021 ZOO Plzeň 
Zábavné dopoledne se 
zajímavostmi ze života zvířat. 

VIII. B     

IX. A 23. 6. 2021 ZOO Plzeň 
Zajímavé expozice, užili si 
všichni žáci. 

 25. 6. 2021 Techmánia 
Mnoho různých aktivit, vyžití si 
našli všichni žáci. 

IX. B 16. 6. 2021 Mariánské Lázně* 

Jezdecká akademie SOŠ – 
seznámení s chovem a 
výcvikem sportovních koní, 
velmi zajímavá exkurze, 
doporučeno ostatním třídám. 

* Projekt EU: Rozvoj gramotností na 13. ZŠ Plzeň II 
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6.2.3 Ozdravné pobyty 
 
Vzhledem k epidemiologické situaci přes většinu školního roku se uskutečnily pouze dvě akce: 

Adaptační pobyt žáků 6. tříd  
 
- Místo pobytu – Melchiorova Huť 
- Termín výjezdu – 2. – 4. září 2020 
- Počet tříd – 3    
- Počet žáků – 48  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Škola v přírodě 
  
- Místo pobytu – Růžená u Milevska (Areál CK Topinka) 
- Termín výjezdu – 21.-25. 9. 2020 
- Počet tříd – 11  
- Počet žáků – 105  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.4 Školní parlament 

 
Školní parlament se hned v září školního roku 2020 / 2021 zapojil do výběru zvířátek z plzeňské 
ZOO k adopci. Již koncem měsíce pak bylo jasné, že naše škola adoptuje klokana, tučňáka, 
lamu a želvu. 
V březnu se žáci ze školního parlamentu spolupodíleli na organizaci online ponožkové výzvy – 
k podpoře dětí s Downovým syndromem.  
Pravidelné setkávání, vymýšlení nových projektů, organizace soutěží, odpolední přemýšlení a 
hloubání nad nejrůznějšími návrhy a nápady – to vše se v letošním roce nemohlo uskutečnit. 
Důvodem byla pokračující epidemie koronaviru a zejména apel ministerstva zdravotnictví na 
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zachování homogenity školních skupin. Takže, i když jsme 
se na školních chodbách potkávali v září, části října, 
v květnu i v červnu, homogenitu jsme zachovávali a 
nezvyšovali jsme riziko nákazy mísením se na schůzkách 
školního parlamentu. Po náročně stráveném školním 
roce, který se téměř celý uskutečnil online, nebylo 
přistoupeno k dalšímu online setkávání.  
Všichni doufáme, že od nového školního roku už bude 
vše probíhat normálně a že se brzy všichni sejdeme na 
novém, ustavujícím zasedání školního parlamentu.  
 
6.2.5 Environmentální výchova 
 
Do realizace plánu a připravených aktivit z EVVO opět 
výrazně zasáhla koronavirová situace. Dlouhodobé 
omezení školní docházky mělo významný vliv na realizaci 
činností, které byly naplánované. Hodně akcí se u nás na 
škole děje právě na jaře, ty se opět nemohly uskutečnit. 
Na prvním stupni se podařilo některé akce částečně 
realizovat při online výuce, přesto budou opět přesunuty 
do dalšího školního roku a realizovány v něm. Průřezové téma environmentální výchova se 
dařilo realizovat v online hodinách (na obou stupních škol), lépe je však pracovat živě, 
prakticky a s ukázkou. Vše se budeme snažit napravit ve školním roce 2021/22. 
V letošním školním roce měl být kladen důraz na významné dny, které s ekologickou tematikou 
souvisejí. To se i přes online výuku podařilo naplnit velmi dobře.  
 
Přehled jednotlivých akcí, které se podařilo zrealizovat:  

• KMOTŘI ZOO 
Uspořádali jsme sbírku finančních prostředků a nadále jsme kmotry v ZOO Plzeň (krokodýl 
filipínský, tučňák Humboldtův, klokan rudokrký, plameňák růžový, želva pardálí). 
S adoptovanými zvířaty proběhlo „seznámení“ v rámci hodin přírodovědy a v rámci návštěv 
ZOO. Do ZOO byla zakoupena permanentka, programy jsou využívány napříč prvním i druhým 
stupněm naší školy. Na konci školního roku byla permanentka hojně čerpána. 

• EXKURZE  
- Exkurze za včelami – 7. ročník – uskutečněno v rámci Šablon II – exkurze po včelnici 

v Lipnici u Spáleného Poříčí, 6 stanovišť včetně praktických ukázek 
- ZOO Plzeň – prohlídky s vyučujícími 

• PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 
Hodiny prvouky, přírodovědy a přírodopisu, 7. ročník uspořádal botanickou výstavku ve 2. 
patře školy (květen–červen), včelnice, ekologické centrum Krsy. 

• PÉČE O ŠKOLNÍ ZAHRADU 
V rámci možností při prezenční výuce žáků ve škole probíhal úklid zahrady, pěstitelské práce 
(kompletní obnova školního záhonu, pěstování bylin – saturejka, řepík, tymián, šalvěj, 
oregano, pažitka, levandule, měsíček, mateřídouška, libeček, máta, slunečnice, hrášek, …). 
Proběhl velký podzimní úklid v rámci akce 72 hodin. 
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V rámci spolupráce s ekologickým spolkem Ametyst byly pořízeny kompostéry na bioodpad. 
Proběhla jejich instalace a v září 2020 se podařilo uskutečnit projektové aktivity se žáky 3. a 
7. ročníku. 

• VÝZNAMNÉ DNY VE VÝUCE – realizováno napříč ročníky (převážně online):  
- Ukliďme svět, Ukliďme Česko 
- Evropský den bez aut 
- Světový den lidských sídel 
- Mezinárodní den zvířat  
- Světový den výživy 
- Den stromů (připomenutí při online výuce) 
- Den boje proti AIDS  
- Mezinárodní den bez pesticidů 
- Mezinárodní den hor 
- Světový den mokřadů 
- Světový den boje proti rakovině 
- Den Země (distančně) 

• TŘÍDĚNÍ ODPADU 
Ve všech třídách a na chodbách jsou nainstalované koše na papír, plasty a směsný odpad. 
V přízemí školy jsou umístěné velké sběrné nádoby na elektroodpad, baterie, tonery a pytle 
na víčka z PET lahví. Po celý rok byla žákům připomínána potřebnost třídění odpadů vzhledem 
ke stavu životního prostředí. Dle potřeby byly žákům rozdány sáčky na třídění starých 
mobilních zařízení. Na všech patrech školy jsou umístěné nádoby na sběr baterií. Proběhla 
velká sběrová akce drobného elektroodpadu i baterií. 

• AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU EU – Šablony II 
Badatelský kroužek, Tandemová výuka, projektové dny ve škole a mimo školu podporovaly a 
doplňovaly přírodovědné vzdělávání žáka. Materiály připravili sami učitelé školy, byly 
zakoupeny pomůcky, které přírodovědnou gramotnost podporují.  

• DOBROVOLNICTVÍ 
Dobrovolnický projekt 72 HODIN – „Máknem a bude to …“. Opět proběhl úklid v širším okolí 
školy na podzim 2020. Jarní úklid byl zadán online a mnohé děti posílaly fotografie, že se 
opravdu do úklidu v přírodě pustily.  
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6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
 

Spolupráce s mateřskými školami v rámci projektu EU Šablony II – 31., 80., 89. MŠ Plzeň 
Spolupráce se základními školami v rámci projektu EU Šablony II – 7. ZŠ a MŠ Plzeň, 16. ZŠ a 
MŠ Plzeň, 31. ZŠ Plzeň, Bolevecká ZŠ Plzeň 
Spolupráce s 1. ZŠ Plzeň – projekt START 
Spolupráce s MZŠ Plzeň – projekt DIGI 
Ve školním roce 2020/21 z důvodu epidemiologické situace nemohly probíhat aktivity se 
středními školami.  
Spolupráce se ZČU – pedagogickou fakultou – praxe studentů 
 
6.4  Partnerství se školami v zahraničí 
 
Škola nemá partnerskou školu v zahraničí. 
 
6.5  Zapojení do projektů 
 
Rozvoj gramotností na 13. ZŠ Plzeň II – projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání – EU Šablony II číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015466. Projekt byl ukončen k 
31. 7. 2021.  
 
Rozvoj gramotností na 13. ZŠ Plzeň III – projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání – EU Šablony II číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/22409. Projekt na období 1. 8. 2021 
– 30. 6. 2023. 
 
DIGI Plzeň – projekt Masarykovy základní školy Plzeň a spolupracujících plzeňských škol 
v rámci Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Do projektu je 
zapojen vyučující 1. stupně, přírodovědných předmětů na 2. stupni, vyučující ICT a školní 
koordinátor. Období projektu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022. Aktivity probíhaly i za ztížených 
podmínek online výuky.  
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START Plzeň – projekt 1. ZŠ Plzeň a partnerských plzeňských škol z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Náplní projektu je spolupráce s firmami a využití robotických a 
výukových stavebnic ve výuce. Do projektu jsou zapojeni 3 vyučující a školní koordinátor. 
Období projektu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022. Některé aktivity proběhly během letních prázdnin 
(exkurze pedagogů), některé besedy byly realizovány online.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síťování škol – čtenářská gramotnost. Škola byla spolupracující školou při realizaci projektu ZŠ 
Dašice. Projekt bude ukončen 30. 9. 2021. 
 
SYPO – systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Ve školním roce jsme využívali 
především s připravovanou revizí ŠVP v rámci implementace nové informatiky.  
 
Sportuj ve škole – projekt Asociace školních sportovních klubů. Škola byla přihlášena, aktivity 
z důvodu epidemiologické situace nemohly být realizovány. 
 
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/21 – bezplatné stravování 10 žáků školy. 
 
Obědy pro děti od nadace WOMEN FOR WOMEN – poskytnutý dar na stravování 2 žáků školy. 
 
6.6 Výchovné poradenství 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 
 
Koncepce výchovného poradenství zahrnuje: 

-  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
- kariérové poradenství 
- práci se třídou a podporu dobrého klima třídy 
- prevenci slabých a neprospívajících žáků, záškoláctví 

Ve školním poradenském pracovišti (ŠPP) spolupracují ŘŠ, ZŘŠ, výchovná poradkyně a 
metodičky prevence. Výchovná poradkyně vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, spolupracuje s učiteli a zákonnými zástupci, kterým nabízí metodickou pomoc při 
řešení vzdělávacích a výchovných obtíží. Spolupracuje se ŠPZ – PPP, SPC, SVP, s nimiž 
konzultuje nastavení vhodných podpůrných opatření, vyhodnocuje individuální vzdělávací 
plány. 
V tomto školním roce, jehož velkou část zahrnovalo vzdělávání distanční, bylo velmi důležité 
nastavit pro tento způsob vzdělávání individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků cizinců. Pokračovali jsme v nastavených pedagogických intervencí, ke 



13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2020/21 20 

kterým přibyly další individuální a skupinové konzultace slabých žáků či žáků s nedostatečnou 
ICT podporou. Konzultace byly zaměřeny na hlavní výukové předměty a individuální vysvětlení 
učiva doplněné procvičováním. U cizinců se v tomto školním roce projevil menší pokrok 
v českém jazyce, což zapříčinilo distanční vzdělávání, v jehož důsledku převažovala v tomto 
období komunikace v rodném jazyce. Z tohoto důvodu budou plány pedagogické podpory 
pokračovat v dalším školním roce i u cizinců, kteří se v ČR vzdělávají již 3. rokem.  
Kariérové poradenství je směřováno k vycházejícím žákům, kteří se volbou své profesní dráhy 
zabývají v předmětu volba povolání. I při distančním vzdělávání žáci dostávali podněty 
k sebepoznávání, byly jim poskytnuty informace o SŠ, studijních oborech, které dle svého 
zájmu poznávali, informace zpracovávali. Dne 13. 11. 2020 se žáci zúčastnili online festivalu 
Posviť si na budoucnost, při kterém měli možnost konzultací se SŠ i kariérovými poradci. 
Cíl z předešlého školního roku – podpořit exkurze do firem a uskutečnění tandemové výuky 
s pracovníkem Info Kariéry se vzhledem k epidemiologické situaci nepodařilo splnit.  
 

6.6.2 Spolupráce s PPP, SPC 
 
Důležitou součástí práce výchovného poradce je podpora žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (SVP) a žáků s OMJ (cizinců). Při menších vzdělávacích obtížích učitel nastaví ve 
spolupráci se zákonnými zástupci 1. stupeň podpůrných opatření a sestaví Plán pedagogické 
podpory (PLPP). Pokud se tato opatření jeví jako nedostačující, jsou učiněny další kroky 
k podpoře vzdělávání žaků; zákonným zástupcům je doporučeno vyšetření v PPP či SPC. 
V tomto školním roce bylo k odbornému vyšetření zasláno 30 žáků. Při nastavování 
podpůrných opatření škola spolupracuje se ŠPZ, konzultuje doporučení tak, aby při vzdělávání 
žáka došlo ke zmírnění obtíží a vedlo ke zvládnutí učiva. 
Ve školním roce 2020/2021 bylo vzděláváno 82 žáků se SVP, z toho je 77 žáků ZŠ a 5 žáků 
přípravného ročníku. S personální podporou bylo vzděláváno 21 žáků za pomoci 12 asistentů 
pedagoga, 13 žákům byla poskytována pedagogická intervence. 
U žáků s OMJ učitel v prvním měsíci docházky do školy zmapuje jazykové znalosti žáka a poté 
nastaví PLPP, jehož součástí je vyrovnávací plán ČJ. 
 
Přehled počtu žáků vzdělávaných pomocí podpůrných opatření 
 

PO zavedená  PLPP 
IVP/ z toho s 
NFN 

PO 2. a vyššího 
stupně bez IVP/z 
toho s NFN 

 
CELKEM 

- školou 
(1. stupeň PO) 

22 0 0 

- na základě 
doporučení ŠPZ 

7 12 / 12 41 / 19 

Celkem 29 12 41 82 

 
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

 
Škola v případě potřeby spolupracuje s dalšími složkami – zejména s ÚMO či Policií ČR, na 
základě jejich žádosti píše a předává hodnocení žáků.  
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Ve školním roce 2020/21 bylo svoláno 62 výchovných komisí, z jednotlivých jednání byl 
proveden zápis. 
Se Střediskem výchovné péče (SVP) probíhají konzultace nepravidelně, podle potřeby. Škola 
zákonným zástupcům žáků s výchovnými obtížemi doporučuje konzultaci v SVP, případně 
diagnostický pobyt.  
V závěru školního roku proběhla spolupráce s PPP Plzeň při řešení třídního klima v 7. ročníku.  
 
6.7 Účast v soutěžích 

 
Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření škol pro většinu žáků téměř celé období 
školního roku byla minimální účast v soutěžích. 

Soutěž Název soutěže 
Počet 

zúčastněných 
žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo jiné 

mezinárodní       

republiková 
Boty – návrh a 

popis v AJ 
6   X 

 

 
Komenský a my 

(výtvarná) 
2    

 

regionální 
Velikonoce v EU 

(výtvarná) 
1  X  

 

okresní Olympiáda v ČJ 1    4. 
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7. Údaje o zapojení školy do: 
7.2 Rozvojových programů 
 
V období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021 byl realizován projekt v rámci EU OP VVV – Šablony II 
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015466. 
Od 1. 8. 2021 navazuje projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022409 Rozvoj gramotností na 
13. ZŠ Plzeň III v rámci programu Šablony III. 
 
7.3 Mezinárodních programů  
 
Ve školním roce 2020/21 se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu. 

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

 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2020/2021 

 
Ve školním roce 2020/21 neproběhla na 13. ZŠ Plzeň inspekční činnost ČŠI. 

 
10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2020/21 nebyli pracovníci školy zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení.  
 
11. Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Na škole není zřízena odborová organizace. 

Název projektu 
Celková částka 

projektu 
Poznámka 

OP VVV – Rozvoj gramotností na 13. ZŠ 
Plzeň II  

1 029 269,- Kč projekt k 31. 7. 2021 ukončen 

MPSV – obědy dětem 2020/21 93 289,35 Kč 
financování obědů sociálně 

znevýhodněných žáků 

WOMEN for WOMEN 2020/21  7 378,- Kč 
financování obědů sociálně 

znevýhodněných žáků 

MMP – Podpora tělovýchovných aktivit  29 000,- Kč 
sportovní kroužky a kurzy – 

sportovní pomůcky 

MMP – Podpora volnočasových aktivit 
dětí a mládeže v oblasti výchovy a 
vzdělávání 

24 000,- Kč 
náklady spojené s pořádáním 

jednorázových mimoškolních akcí a 
soutěží 

MMP – Podpora primární prevence a 
rizikového chování a mediální výchovy 

25 000,- Kč 

preventivní programy pro žáky, 
nákup odborných materiálů a 

pomůcek, zabezpečení dopravy na 
adaptační pobyt 6. tříd 

MMP – Podpora aktivit k technickému 
vzdělávání  

40 000,- Kč 
materiál a nářadí, hlavolamy, 
konstrukční hry a stavebnice  
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2020 
 
1 Údaje o zaměstnancích 
 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Pedagogové Ostatní 

Počet zaměstnanců 54,02 / 47,1732 16,12 / 15,5968 

Dosažený průměrný měsíční 
plat 

40 766,00 Kč 22 896,00 Kč 

 
 
2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 

Příspěvek zřizovatele na provoz 5 506 

Státní rozpočet – příspěvek na přímé vzdělávání 38 469 

Vlastní tržby a výnosy 2 198 

Finanční prostředky z dotací a grantů 337 

Příjmy celkem 46 510 

 Náklady celkem 46 096 

Hospodářský výsledek 414 

Údaje v tis. Kč 

 
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou 13. ZŠ Plzeň 
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou 13. ZŠ Plzeň. 
 
 
V Plzni dne 26. 10. 2021                                 
     
 
 
         Zdeňka Vrátníková 
             ředitelka školy 
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Psalo se o nás – Plzeňský deník, Informační Zpravodaj MO Plzeň 2-Slovany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 9. 2021 – první školní den 
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5. 1. 2021 – návrat malých školáků po 

vánočních prázdninách 

19. 11. 2020 – žáci prvních a druhých tříd 

se vrací k prezenční výuce 
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Děti z přípravného ročníku 

absolvovaly projektový den 

s dobrovolnými hasiči z Božkova 

 


