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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:
Plzeň, statutární město
ředitelka školy:
Mgr. Zdeňka Vrátníková
telefon:
378 028 700
fax:
378 028 715
e-mail:
skola@zs13.plzen-edu.cz
webové stránky školy:
www.13zsplzen.cz
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
Hlavní budova, ředitelství
Odloučené pracoviště
Budova školní družiny a jídelny

Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
Táborská 28, 326 00 Plzeň
Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
celkem

Počet tříd
ZŠ / 0. r
13 / 0
6/0
0/2
19 / 2

Počet žáků
/ dětí
308 / 0
133 / 0
0 / 25
441 / 25

Údaje k 30. 6. 2017

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

Kód oboru
79-01-C/001

Kapacita oboru
550

Ze dne

V ročníku

29. 6. 2010

5. ročník

Vzdělávací program školy
Název
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Škola – cesta k poznání
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Škola – cesta k poznání
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Škola – cesta k poznání
Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání Cestička do školy
1.5

2. – 4. ročník
7. – 9. ročník
1. ročník
6. ročník

26. 8. 2013
29. 8. 2016
29. 8. 2016

0. ročník

Součásti školy
Název součásti
ZŠ – běžné třídy
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Počet žáků
441

Počet tříd, oddělení,
skupin
19
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ZŠ – přípravné třídy
ŠD

25
165

2
6

Údaje k 30. 6. 2017

1.6 Zařízení školního stravování
Celková kapacita
jídelny
750

Počet
dětských
strávníků
403

Počet dospělých
strávníků *

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

36

6

6

* Údaje k 30. 6. 2017 bez cizích strávníků

1.7 Zajištění dalšího stravování
ano
Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *
Projekt Mléko do škol
Projekt Ovoce a zelenina do škol

ne
X

X
X

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

1.8

1.9

Typ školy
úplná
neúplná

(spojené ročníky v jedné třídě: ne
(spojené ročníky v jedné třídě: ne

ano – které:
ano – které:

)
)

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

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

Počet
tříd
2
--6

Počet zařazených žáků

Poznámka

25
--133

----anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá již v prvním a druhém ročníku. Časová dotace je 1 hodina
týdně, od třetího ročníku probíhá povinná výuka AJ v počtu 3 hodiny za týden.
V 1. a 2. ročníku škola spolupracovala s FBC Plzeň. V rámci volitelného předmětu Pohybové
hry v 1. třídách a v povinném předmětu Tělesná výchova ve 2. třídách se žáci postupně
vystřídali v aktivitách – florbal, plavecký výcvik (zajišťovaný Plaveckým klubem VŠ Plzeň, z.s.).
Výroční zpráva 2016/2017
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1.11 Materiálně technické zajištění školy
Ve školním roce 2016/2017 se podařilo uvést do provozu odloučené pracoviště školy na
adrese Táborská 28. Prázdninové úsilí se vydařilo a šest tříd prvního a druhého ročníku mají
své nové působiště. Zároveň je k dispozici jedno oddělení školní družiny, které má také svoji
samostatnou místnost.
V budově školní družiny se nacházelo pět samostatných oddělení a dvě třídy přípravného
ročníku.
Specializované učebny školy
- dvě počítačové učebny
- multimediální učebna – využívaná hlavně pro výuku cizích jazyků
- iUčebna – pro práci s iPady a netradiční formy výuky
- cvičná žákovská kuchyňka
- žákovská dílna
- žákovská a učitelská knihovna
Během školního roku 2016/2017 došlo k následujícím větším úpravám a nákupům:
září – prosinec 2016
- nákup židlí do části školní jídelny
- nákup skříní na pomůcky k tělocvičně
- nákup židlí do počítačové učebny
- úprava místnosti pro novou spisovnu
- nákup regálů do spisovny
- nákup lednice do školní kuchyně
- nákup regálových knihoven na chodbu školy – „knihomaty“
- nákup žákovských lavic
leden – červen 2017
- nákup konvektomatu do školní kuchyně
- nákup židlí do školní jídelny
červenec – srpen 2017
- odhlučnění školní jídelny
- údržba umělého povrchu školního hřiště
- malování a nátěry
- elektro opravy
- oprava příčky

Výroční zpráva 2016/2017
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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 2014 proběhly volby z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků.
Přílohou č. 6 ke zřizovací listině Školské rady při 13. ZŠ Plzeň byla jmenována školská rada na
období 2014 - 2017.
Složení školské rady:
Eva Trůková – předseda, zástupce zřizovatele
Mgr. Jan Fluxa – zástupce zřizovatele
Sabina Krýslová – zástupce zákonných zástupců žáků
Gabriela Tabaková – zástupce zákonných zástupců žáků
Mgr. Alena Poleníková – zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Miroslava Cinkaničová – zástupce pedagogických pracovníků
2 Personální zabezpečení činnosti školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění)

Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných

Fyzický stav /
přepočtený stav *

%

42 / 36,10
40 / 35,4

100
95

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav k 30. 6. 2017

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

0

2.3
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy

2

2.4
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy

2

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet

Správní zaměstnanci
Zaměstnanci školní jídelny
Celkem
Výroční zpráva 2016/2017
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9
6
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2.6 Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk
do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
61 – 65
65 – více let
Celkem
Mateřská – rodičovská dovolená

Muži
2
1
0
0
0
3
0

Ženy
5
7
12
2
0
26
2

Údaje k 30. 6. 2017

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu
Společné vzdělávání

Počet zúčastněných
pracovníků
1

Relaxační postupy pro pohodu v práci i v životě

1

Hranice a limity v práci pedagoga (asistenta)

1

Jak pomoci žákovi s SPUCH s učením?

1

Nápadník - výtvarné nápady a postupy

1

Kreativní výtvarné techniky

1

Prvouka a vlastivěda není žádná těžká věda

1

Budíčky - Cesta motivaci aktivního učení aneb Jak využít …

1

Kdo si hraje, umí líp

1

Efektivní výuka slovní zásoby při hodinách AJ

1

Hry ve výuce NJ smysluplně

1

Práce v cloudu II

1

Český pravopis: kodifikace a úzus

1

Historická procházka v Plzni

1

Aplikace MS EXCEL 2010 – pro pokročilé

1

Základní kurz pro instruktory in-line bruslení

1

Představujeme Státní oblastní archiv v Plzni

1

Základy první pomoci

1

Kurz pro instruktory lyžování

1

Nezvyklé metody v hodinách ČJ

1

Činnostní učení v posledním ročníku MŠ

1

Výroční zpráva 2016/2017
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Rozvíjení grafomotoriky

1

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků 1. st.

1

Základy parazitologie pro učitele

1

Vyjdu i s mimozemšťanem

1

Specifické poruchy učení a cizí jazyky

1

Komunikace s hyperaktivním dítětem a s jeho rodiči

1

Nápadník - výtvarné nápady a postupy

1

Cestička do školy aneb Zítra budeme školáci

1

Komunikace s rodiči

1

Muzeum loutek v Plzni

1

Proč máme odlišné pracovní listy? aneb Učíme angličtinu

1

Jak na kázeň ve třídě

1

Předmatematické představy
Novela zákona o pedagogických pracovnících, Kariérní systém
učitelů
Strategie kapacit ZŠ

1

Fyzika v kelímku

1

FRED – Názorná výuka s pomocí on-line materiálů

1

Primární logopedická prevence

1

Studium pro asistenty pedagoga

2

Konference výchovných poradců

1

Schůzky výchovných poradců

1

Kariérové poradenství ve škole
Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami ve školách
Jak vést obtížný rozhovor I.
Semináře pro školní metodiky prevence a workshopy v PPP Plzeň –
město
Napadení agresívním jedincem v areálu školy – Policie ČR

1

Prevence na školách

1

Setkání iPadářů – aplikace pro výuku jazyků

1

Centrum robotiky – Kulatý stůl MAP (IF)

1

Schůzky pro koordinátory ICT

1

Ochrana člověka za mimořádných událostí a běžných rizik

1

Aktiv zdravotnic

1

Celkem
Výroční zpráva 2016/2017
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2.8 Asistenti pedagoga
Asistent pedagoga

Fyzický stav

Přepočtený stav

pro žáky se sociálním znevýhodněním
pro žáky se zdravotním postižením

0
7

0
4,33

Stav k 30. 6. 2017

3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Počet dětí u zápisu

Počet odkladů PŠD

89

18

Očekávaný počet
dětí
63

Očekávaný počet tříd
3

V průběhu školního roku 2016/2017 byl udělen jeden dodatečný odklad povinné školní
docházky.
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
absolventů
celkem
34

Z toho přijatých na
Gymnázia
4 letá
3

SOŠ

SOU

Jiné

13

16

2

(absolventem ZŠ je žák se splněnými 9 lety PŠD)

Počet žáků
přihlášených na víceletá gymnázia
přijatých na víceletá gymnázia

13
8 letá
3

přijatých na víceletá gymnázia celkem

6 letá
3
6

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)
kteří dokončili ZŠ v 9. ročníku – neprospěli (bez základního vzdělání)
kteří nepokračují v dalším vzdělávání
3.4 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2016/2017
Počet kurzů
---

Výroční zpráva 2016/2017

Počet absolventů
---

-8-

6
2
0

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace
4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2017)
Počet žáků
celkem

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

438

221

177

Neprospělo

Opravné
zkoušky
žáci / počet

Hodnoceno
slovně

40

15 / 17

0

Počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem
Počet žáků
celkem

§ 38

§ 41

§ 42

3

2 – Velká Británie
1 – Rakousko

0

0

4.2 Chování žáků
Snížený stupeň z chování
Celkem
z toho 2. stupeň
z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
8
6
2

2. pololetí
13
11
2

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok)
Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem

49 849
613

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

29

Důvody – dodatečný odklad, stěhování, „nespokojenost“ se školou (náročnost na žáka ze
strany školy), rozhodnutím soudu
4.4.2.

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ

40

Důvody – stěhování, „nespokojenost“ s původní školou
5 Prevence rizikových jevů
Mgr. Jitka Plzáková – preventista školy
Preventivní program pro školy měl v letošním školním roce tyto hlavní úkoly. Zvýšit
informovanost žáků v oblasti prevence nežádoucích sociálních jevů jako jsou drogy včetně
virtuálních, kouření, kriminalita mládeže, záškoláctví. Podporovat zdravý životní styl.
Posilovat pozitivní sociální klima ve škole a tím předcházet ponižování, šikaně, rasismu a
Výroční zpráva 2016/2017
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xenofobii a jiným nežádoucím jevům. Dětem jsme se snažili nabídnout širokou paletu
kroužků a vyplnit tak smysluplně a zajímavě jejich volný čas. Žáky vedeme ke správnému
sebehodnocení, zvládání stresu, ke schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových
látek.
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.
Cílové skupiny Preventivního programu pro školy
Do MPP byli zapojeni všichni žáci školy na I. i na II. stupni.
Organizace Preventivního programu pro školy
- metodik prevence rizikového chování - Mgr. Jitka Plzáková
- 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
Preventivní výchova 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.
Dále se uskutečnily následující jednorázové akce, které pro žáky připravili odborníci, kteří se
zabývají problematikou sociálně patologických jevů.
Pozitivní utváření sociálního klimatu:
- Školní výlety v průběhu školního roku – všechny ročníky
- Škola v přírodě v průběhu školního roku – 2., 3. a 4. ročníky
- Adaptační pobyt pro 6. ročníky se zaměřením na osobnostní rozvoj a prevenci šikany
- Ukázka florbalu s možností náboru, I. stupeň
- Sportovní den, II. stupeň
- Návštěva sportovních akcí – Festival sportu a zábavy, Okresní kolo basketbalu
- Návštěva žáků v Domě pokojného stáří – Hlavanova 17, Plzeň a v Domě sv. Aloise,
vánoční a velikonoční dárky
- Návštěva žáků z MŠ ve škole a naopak
- Společné vyučování – první a osmé třídy
- Akce školního parlamentu – soutěže mezi třídami, organizování výstavy prací žáků,
pomoc při přípravě na vánoční dílny a zápisy, ve spolupráci s KRPŠ adopce zvířátek v
ZOO
- Vánoční dílny pro děti i rodiče, vánoční besídky tříd
Sexuální výchova
- Prevence neplánovaného těhotenství, přednáška s diskuzí pro 9. ročník, Národní
iniciativa pro život
Osobní bezpečí, prevence nežádoucích sociálních jevů
- Ztracený a nalezený, projekt Animánie, Občanské sdružení OCET, 3. ročník
- Beseda na Úřadu Práce, 9. třída
Výroční zpráva 2016/2017
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-

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek! – beseda, Drogové informační centrum, 7. ročník
Umíme se chovat?, 7. ročník
Duhová pohádka, Agentura KK, 2. ročník
Kyberšikana – beseda s Policií ČR, 6. ročník
Trestní odpovědnost v dopravní výchově, beseda s Policií ČR, 7. ročník
Reklama a její vliv, projekt Animánie, Občanské sdružení OCET, 5. ročník
Škrábej, kotě! Bezpečný internet – soutěž, 5. ročník
KD Peklo – představení BESIP, 9. ročník, 28. 4. 2017
Videoklip dle vlastního výběru, projekt Animánie, Občanské sdružení OCET, 6. ročník,
3. 5. 2017
Nestrkáme hlavu do písku, protidrogový program s praktickou ukázkou vyhledávání
drog, Policie ČR, 8. ročník – 11. 5. 2017, 9. ročník – 9. 5. 2017
Dopravní výchova – praktická část na dopravním hřišti, 3. roč. – duben 20417,
4. ročník – květen 2017, 5. ročník – květen 2017

Zdravý životní styl
- Veselé zoubky, 1. ročník
- Ekofilmy DEPO 2015, 6. ročník
- Základy první pomoci, 1. ročník
- Sběr papíru pod vedením 9. ročníku
Další vzdělávání pedagogů
Metodička prevence se zúčastnila školení Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí (HZS Plzeňského kraje) a Napadení agresívním jedincem v areálu školy (Policie České
republiky).
Vyhodnocení akcí Preventivního programu pro školy
Ve školním roce 2016/17 se nám podařilo úspěšně zrealizovat všechny akce z MPP. Při
výběru programů na začátku školního roku jsme zohledňovali problémy, které jsou
v jednotlivých třídách.
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.
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6 Nadstandardní aktivity
6.1 Zájmové vzdělávání – činnost školní družiny
Ve školním roce 2016/17 pracovalo šest oddělení ŠD ve dvou budovách. V budově
Habrmannova letos nebyly kmenové třídy prvních ročníků, zůstala zde jen školní družina a
dvě třídy přípravných ročníků. Všechna oddělení a třídy měly tedy svoji kmenovou místnost.
V budově Táborská měla školní družina také samostatnou třídu, kde neprobíhalo vyučování.
Školní družina pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. Každé oddělení mělo
vypracovaný svůj roční plán. Povinná dokumentace je vedena pro každé oddělení v souladu
se zákonnými normami.
Materiální vybavení bylo a je průběžně doplňováno dle přidělených financí.
Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení
volného času. Dále pak ke vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a
vštěpování základů slušného chování. Pomáháme žákům rozvíjet jejich komunikační
schopnosti, spolupráci při práci a hře v kolektivu, a tím tak upevňovat jejich vzájemné vztahy.
Většina zájmových činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží a dotkla
se všech oblastí výchovy, tj. výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. Důraz byl kladen na
pobyt venku a pohybové aktivity. Pravidelně využíváme školní zahradu a hřiště pro zájmové a
rekreační činnosti. V naší činnosti se promítá podpora čtenářské gramotnosti, v zájmu
zvyšování počítačové gramotnosti mají žáci i v odpoledních hodinách přístup k počítači a
internetu. Mohou si tak pod vedením vychovatelek rozšiřovat své dovednosti. ŠD je
významnou součástí protidrogové prevence a prevence sociopatologického chování. Všechny
vychovatelky se snažily připravit žákům hezké, inspirativní prostředí.
Během roku proběhla řada celodružinových akcí. K těm nejzdařilejším patří např. „Vítání
podzimu“, vystoupení kouzelníka, beseda o zvířatech, MDD, výstava výtvarných prací „ Moje
maminka“. V činnosti ŠD nebyly vynechány ani oslavy tradičních i poměrně nových svátků
jako je Halloween, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Valentýn, stavění Májů atd.
Čtyři vychovatelky vedly v rámci činnosti ŠD zájmový kroužek: „Poznáváme Plzeň“,
počítačový, dramatický a florbal. Náměty a informace čerpáme z odborných časopisů, knih a
z internetu. Jako doprovod či pomoc se vychovatelky účastní i akcí školy (bruslení, den
otevřených dveří, zápisy,…) a dle potřeby zastupují vyučující na prvním stupni. Dle možností
se vychovatelky účastní dalšího vzdělávání na akreditovaných seminářích. Fotografie a články
o našich akcích prezentujeme na webových stránkách a ve fotoalbech.
S rodiči jsme v úzkém kontaktu každý den a případné výchovné problémy řešíme okamžitě.
V případě potřeby i ve spolupráci s třídními učitelkami.
Letošní školní rok hodnotíme kladně, veškeré naplánované akce jsme realizovali k naší i
dětské spokojenosti.
6.2 Zájmová činnost organizovaná školou
Škola se snaží nabízet žákům zájmové aktivity nad rámec běžné výuky formou kroužků
organizovaných jak pracovníky školy a školní družiny, tak ve spolupráci s dalšími subjekty.
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Název

Třída

Čas

Cena za pololetí

Poznámka

pondělí
Flétničky - začátečníci
Flétničky – pokročilí 1
Golf
Stolní tenis
Vaření
Elektrohry
Dramatický kroužek

Doučování z ČJ

0. - 1. tř.
2. - 3. tř.
1. - 2. tř.
1. - 2. tř.
5. - 6. tř.
ŠD
7. tř.

13.00 – 13.45
14.00 – 14.45
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
14.00 – 15.30
14.00 – 14.45
15.15 – 16.15
6.55 – 7.40

----------400,-----1595,1395,-----300,-

www.krouzky.cz
www.krouzky.cz

úterý
BRAIN - JOGGING
Flétničky – pokročilí 2
Čeština pro cizince
Vědecké pokusy
Keramika
Atletika
Florbal

3. - 5. tř.
4. - 5. tř.
1. - 5. tř.
1. - 2. tř.
1. - 4. tř.
ŠD

14.00 – 15.00
13.00 – 13.45
13.00 – 13.45
14.00 – 15.00
14.00 – 15.30
14.00 – 15.00
15.15 -16.30

400,-----400,1395,1480,1095,------

www.krouzky.cz
www.krouzky.cz
www.krouzky.cz

středa
Sborový zpěv
ČJ – příprava na SŠ
MaDěj
Doučování z MA
Doučování z ČJ
Sportovní hry
Keramika
HIP HOP

2. - 5. tř.
9. tř.
6. a 8. tř.
7. tř.
6. a 7. tř.
5. - 7. tř.

SPIRIT DANCE
Poznáváme Plzeň

ŠD

13.15 – 14.00
7.00 – 7.45
14. 00 – 16.00
7.00 – 7.45
7.00 – 7.45
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30
14.00 – 15.00

-----625,-----375,375,500,1480,895,-

16.15 – 17.00

1000,-

15.15 – 16.15

------

www.krouzky.cz
www.krouzky.cz
Taneční škola
SPIRIT DANCE
ŠD

---------------------

ŠD

525,1750,1750,1950,1095,-

Wattsenglish
Wattsenglish
Wattsenglish
www.krouzky.cz

čtvrtek
ANP
Badatelský kroužek
Dopravní kroužek
Počítačový kroužek

2. - 4. tř.
5. A

Příprava z MA na SŠ
AJ s rodilým mluvčím
AJ s rodilým mluvčím
AJ s rodilým mluvčím
Roztleskávačky

9. tř.
2. tř.
0. - 1. tř.
3. tř.
2. tř.

ŠD

7.00 – 7.45
13.30 – 16.00
13.00 – 13.45
15.20 – 16.30
pátek
7.00 – 7.45
12.20 – 13.05
13.00 – 13.45
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

Barevně jsou vyznačeny kroužky, které nemohly být otevřeny pro nízký počet přihlášených
žáků.
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6.3 Mimoškolní aktivity
6.3.1. Mládež a kultura – akce nad rámec výuky
Divadla
Knihovna
Objednáno 15 představení, uskutečněno 14 představení – 1. tř. – 1x, 2. tř. –
města Plzně - 2x, 3. tř. – 3x, 4. tř. – 1x, 5. tř. – 1x, 6. tř. – 1x, 7. tř. – 2x, 8. tř. – 2x, 9. tř. – 1x
Polanova síň
Divadlo Alfa
DJKT – Nové
divadlo
Anglické
divadlo
Divadlo pod
čepicí
Agentura KK

Objednány a uskutečněny 4 představení – 0. roč. – 1x, 1. tř. – 1x, 3. tř. – 1x,
4. tř. – 1x, 5. tř. – 1x
1 představení pro 4. tř.
1 představení pro 2. – 9. tř.
1 představení pro 0. ročník, 1. – 2. tř.
2 představení pro 0. ročník, 2. třídy
Filmová představení

Multikino
Cinema City

I. stupeň – 1x, II. stupeň – 1x

Vzdělávací pořady
Měšťanská
beseda

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky (6. – 9. tř.)

Na 13. ZŠ

Přednáška – Afrika (6. třídy), Asie (7. třídy)

Na 13. ZŠ

Vzdělávací programy ANIMÁNIE – Reklama a její vliv (5. třídy), Ztracený a
nalezený (3. třídy)

Na 13. ZŠ

Hudební nástroje – od akustických k elektrickým (5. – 9. třídy)

Hodnocení:
KmP – Polanova síň – představení doplňují učivo v daných ročnících, patříme mezi stálé
diváky, naši žáci jsou chváleni za chování. Přínosem je, že KmP zasílá předběžný časový
harmonogram akcí na celý školní rok. V případě nutnosti můžeme včas požádat o změnu
termínu.
Divadlo Alfa – představení již tradičně na velmi dobré úrovni.
DJKT – Nové divadlo – seznámení žáků s novou scénou a chováním v divadle.
Anglické divadlo – objednáno na základě dobrých zkušeností z předchozího školního roku,
opět velmi pěkné, výhodou jsou pracovními listy pro žáky do hodin anglického jazyka.
Hudební nástroje – od akustických k elektrickým – kvalitní představení, vhodné doplnění
výuky HV.
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Divadlo Pod čepicí a Agentura KK – představení pro školy odpovídají spíše mladší věkové
kategorii, cenová hladina vyšší.
Vzdělávací pořad o Africe a Asii – program tradičně kvalitní, pro žáky zajímavý a přínosný,
vhodné doplnění učiva zeměpisu.
Programy ANIMÁNIE – vzdělávací a výchovné programy jsou propojeny s prevencí rizikového
chování žáků. Všechny jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mediální výchovu. Jejich
obsah propojuje vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a
příroda.
Programy ANIMÁNIE celkově na pěkné úrovni. Naplňují požadavky ŠVP školy.
Kulturní rok 2016/2017 byl pestrý a bohatý. Mnoho představení proběhlo přímo ve škole.
Do budoucna se nadále budeme snažit u žáků podporovat vztah k divadlu a dalšímu
kulturnímu dění.

6.3.2. Školní výlety a exkurze
Třída

Datum
20. 6. 2017
22. 6. 2017
27. 6. 2017

ZOO Plzeň
Výlet do Lobez
Výlet kolem Šídloveckého rybníka

1. ročník

16. 6. 2017

Nebílovy, Starý Plzenec

2. ročník

19. – 23. 6. 2017

0. roč.

Trasa výletu

Ozdravný pobyt v Železné Rudě, Pohádková zahrada
Brčálník
Ozdravný pobyt Nové Hutě
Mariánské Lázně
Výlet do Prahy
Ozdravný pobyt v Železné Rudě, Pohádková zahrada
Brčálník

4. ročník

3. – 7. 10. 2016
9. 6. 2017
13. 12. 2016
19. – 23. 6. 2017

5. ročník

13. 6. 2017

Domažlice

6. ročník

30. 5. 2017

Újezd nade Mží, Hracholusky

7. ročník

6. 6. 2017

Chudenice

2. 5. 2017
31. 5. 2017
2. 5. 2017
6. 6. 2017

Exkurze Temelín, město Písek
Plasy
Exkurze Temelín, město Písek
Klatovy

3. ročník

VIII. A
VIII. B
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IX. A

2. 5. 2017
5. -7. 6. 2017

Exkurze Temelín, město Písek
Camping Amerika – Františkovy Lázně

6.3.3. Ozdravné a preventivní programy
Adaptační kurz 6. ročníku
Místo pobytu:
Termín výjezdu:
Vedoucí učitelka:
Třídy:
Počet žáků:

Melchiorova Huť, Úněšov
7. - 9. 9. 2016
Mgr. Renata Bromová
VI. a, VI. B
27

Areál v Melchiorově Huti je pro nás známý a vyhovuje účelu pobytu žáků plných aktivit variabilní sportoviště přímo v areálu, lesy v blízkém okolí. Ubytování je jednoduché,
přírodního charakteru, ale vše čisté. K dispozici je kdykoliv i prostorná společenská místnost
v případě nepříznivého počasí.
Účel pobytu byl splněn jen částečně. Některé děti navázaly nové přátelské vztahy, vzájemně
se podporovaly, soupeření probíhalo ve zdravě soutěživém duchu a vznikaly nové týmové
vazby. Většina dětí však měla problém s trávením osobního volna. Ve středisku není signál
WIFI ani jiná možnost připojení k internetu a děti byly zvyklé trávit každou volnou chvilku
používáním mobilu a hlavně internetu v něm. Bohužel poté často nevěděly, co s volným
časem, přestože areál nabízí nepřeberné množství aktivit venku a počasí bylo velmi pěkné.
Tyto návyky je velmi těžké měnit v krátkém časovém období.

Škola v přírodě – podzim
Místo pobytu:
Termín výjezdu:
Vedoucí učitelka:

Nové Hutě – horský hotel Kodrea
3. – 7. 10. 2016
Mgr. Irena Fikrlová
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Třídy:
Počet žáků:

III. A + III. B
39

Škola prostředí hotelu Kodrea využila již opakovaně. Všude bylo čisto a teplo. Mohli jsme
použít sušárnu na mokré boty a oblečení. Měli jsme k dispozici učebnu, velkou společenskou
místnost i hernu.
Okolí hotelu i přilehlá sportoviště nám byla plně k dispozici, bohužel velmi pršelo. Za
příznivého počasí jsme zařazovali vycházky do blízkého okolí a jeden půldenní výlet do
Borové Lady na pstruhovou farmu (s výkladem), dále pak na Chalupskou slať. Součástí
programu ŠvP byla též návštěva informačního centra v Kašperských Horách s programem a
interaktivní dětská prohlídka hradu Kašperk.

Škola v přírodě – jaro
Místo pobytu:
Termín výjezdu:
Vedoucí učitelka:
Třídy:
Počet žáků:

Železná Ruda hotel Engadin
19. – 23. 6. 2017
Mgr. Renáta Kubištová
II. A, II. B, II. C, IV. A, IV. B
87

Celá škola v přírodě včetně dopravy byla zajištěna agenturou Sportlines. Pro školu v přírodě
je hotel vhodným objektem. Okolí šumavských lesů je velmi pěkným prostorem pro hry.
Využili jsme i možnosti výletů do okolí.

Lyžařský kurz
Místo:
Termín:
Vedoucí kurzu:

Železná Ruda hotel Belveder
26. 2. - 3. 3. 2017
Mgr. Petr Kunst
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Počet tříd:
Počet žáků:

VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B
42

Cestu vlakem jsme si letos mohli objednat předem tam i zpět a zdarma jsme ve vlaku měli
rezervované i místenky. Hotel Belveder je v dobrém stavu, s majiteli hotelu byla dobrá
domluva. Ski areál Nad Nádražím - Belveder dobře známe a pro účely lyžařského kurzu je
naprosto vyhovující. Začátečníci i pokročilí si mohou najít ideální svah pro svá cvičení.
K dispozici v rámci vícedenní permanentky máme kotvu, pomu i koberec pro začátečníky.

6.3.4. Školní parlament (zástupci 3. – 9. tříd)
Soutěže a akce školního parlamentu:
Září
Sbírka na adopci tučňáka Humboldtova a klokana rudokrkého v ZOO Plzeň - ve spolupráci
s KRPŠ předáno do ZOO 4500,- Kč na tučňáka, 3000,- Kč na klokana.
Listopad
Sběr papíru tradičně organizovaný třídou žáky 9. ročníku (ve spolupráci s KRPŠ)
Prosinec
Pomoc s přípravou na vánoční dílny
Březen
Recitační soutěž organizovaná třídou III. A, V. A
Výtvarná velikonoční soutěž
Instalace výstavy výtvarných a rukodělných prací žáků
Pomoc členů ŠP při Dnu otevřených dveří pro budoucí prvňáky a jejich rodiče
Duben
Sběr starého papíru (IX. A)
Pomoc s přípravou dárků na zápis prvňáčků
Červen
Předání medailí vyrobených žáky šestého ročníku v přípravných třídách
V letošním školním roce bylo celkově sebráno 11,96 tuny starého papíru. Ani to však
nestačilo k umístění na prvních místech v soutěži mezi školami Plzeňského kraje. Přesto žáci
získali pěkné finanční prostředky, které byly vloženy na účet KRPŠ. Díky klubu rodičů můžeme
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dětem dopřát pěkné ceny v soutěžích, za reprezentaci školy, na školu v přírodě, na lyžařský,
cyklistický či jiný kurz.
Poslední dva roky jsme činnost školního parlamentu ještě více zaměřili na součinnost se
životem školy. Členové ŠP pomáhali na školních akcích, podíleli se na instalaci výstav prací
ostatních spolužáků.
Na závěr školního roku šesťáci „parlamenťáci“ předali dětem a vyučujícím přípravných tříd za
celoroční práci vlastnoručně vyrobené dřevěné medaile.
Do budoucna bychom chtěli tuto činnost rozvíjet a hledat další možnosti propojení
parlamentu se životem školy.

6.3.5. Klub rodičů a přátel školy při 13. ZŠ Plzeň – KRPŠ
Klub byl založen zákonnými zástupci v roce 2003, aby podporoval nadstandardní činnost
školy se žáky a aby mohly být finančně podpořeny některé aktivity žáků organizované
školním parlamentem. S touto pomocí jsou realizovány některé tradiční školní akce –
Vánoční dílny, sběr starého papíru, adopce v ZOO. V roce 2016 bylo občanské sdružení
přeregistrováno na zapsaný spolek. Předsedou KRPŠ je od roku 2014 Mgr. Marek Brožek.
6.3.6. Hodnocení environmentální výchovy
Koordinátoři EVV – Mgr. Marie Bauerová a PhDr. Josef Levý
Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byl zaměřen především na
zlepšování vztahů žáků (pozitivní klima školy jako nedílná součást vzdělávání), vztahu
k životnímu prostředí, ke krajině, k památkám, ke globálním problémům a především ke
svému nejbližšímu okolí a místu, kde žijí.
Snahou bylo začlenit EVVO do většiny vyučovacích předmětů v souladu se ŠVP školy.
Environmentální výchovu, jako průřezové téma, se dařilo naplňovat prakticky, hravě a za
pomoci využití všech smyslů žáka. Využívalo se i mnoho badatelských postupů, které
podporují osobnostní rozvoj žáka. Stejně tak se využívala realizovaná témata k podpoře
projektové výuky a kooperativního učení. Do aplikace EVVO se zapojila také školní družina.
Koordinátoři EVVO pravidelně témata s vyučujícími konzultovali, čímž byla splněna podmínka
odbornosti v dané problematice. Koordinátoři EVVO se během roku pravidelně
sebevzdělávali, scházeli se, hledali aktivity a možnosti, které by měly vést k dalšímu rozvoji
vnímání potřebnosti EVVO na naší škole.
Během školního roku bylo realizováno několik menších i větších projektů zaměřených na
environmentální osvětu. Zapojili se žáci prvního i druhého stupně, při vybraných akcích
vzájemně spolupracovali. Ve školním roce 2016/2017 byl dále kladen důraz na významné
Výroční zpráva 2016/2017
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dny, které s ekologickou tematikou souvisejí. Nedílnou součástí hlavních cílů naší školy bylo
také zaměření se na recyklaci, sběr papíru a trvale udržitelný rozvoj přírody a krajiny. Naším
dalším hlavním bodem byla péče o vnitřní a vnější prostředí školy, především o školní
zahradu.
Přehled jednotlivých akcí:
KMOTŘI ZOO: I nadále jsme kmotry v ZOO Plzeň (klokan + tučňák), uspořádali jsme sbírku
finančních prostředků. S adoptovanými zvířaty proběhlo „seznámení“ v rámci hodin
přírodovědy a v rámci návštěv ZOO.


BESEDY A PŘEDNÁŠKY:
- beseda s lesním pedagogem - termín 6. 10. 2016 – VIII. B, Slovany – Homolka
- beseda Střední Amerika - termín 12. 10. 2016, VII. A, VII. B, p. Kubeš
- beseda Africká mozaika – termín 4. 4. 2017 – p. Kubeš
- beseda s panem Vobrubou – tiskovým mluvčím ZOO Plzeň
- Ekotopfilm - organizace Fórum ochrany přírody – promítání filmů s příběhy o
zvířatech a dokumentů o udržitelnosti života na Zemi, propojené soutěžemi, termín
14. 3. 2017, třída VI. A
- Planeta Země 3 000. Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky – další populárně naučný,
mezipředmětově zaměřený vzdělávací projektu s přírodovědně-historickozeměpisným přesahem 6. – 9. třídy, termín 23. 5. 2017
- energetická gramotnost – „Bez energie to nejde" – základní informace z oblasti
energetiky – IX. A, termín 12. 5. 2017
- beseda napříč celým prvním stupněm – Recyklohraní, beseda zaměřená na třídění
odpadu, termín 8. 3. 2017

 EXKURZE – Temelín, Prácheňské muzeum v Písku, prohlídka historické části města Písek
– třídy VIII. A, B, IX. A – termín 2. 5. 2017 (Doprava hrazena z grantu Magistrátu města Plzně
– odbor školství mládeže a tělovýchovy – Podpora aktivit k technickému vzdělávání)
 ŠKOLNÍ VÝLETY A ŠKOLA V PŘÍRODĚ – regionální památky, významná regionální místa,
Šumava
 PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN – školní výlety, škola v přírodě, přírodovědný
kroužek, hodiny prvouky, přírodovědy a přírodopisu, chemicko-biologická praktika
 PÉČE O ŠKOLNÍ ZAHRADU – úklid zahrady, pěstitelské práce, velký podzimní a jarní úklid
(zapojení celé školy)
 VÝZNAMNÉ DNY VE VÝUCE – Mezinárodní den zvířat (soutěž), Den boje proti AIDS (v
hodinách), Mezinárodní nekuřácký den (v hodinách), Den vody (v hodinách), Den ptactva
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(soutěž), Duben měsíc lesů (prezentace a soutěž), Den stromů (v hodinách), Den zdraví (v
hodinách), Den Země (v hodinách, soutěž)
 HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI – V rámci ekologizace provozu školy jsme dbali napříč
všemi třídami především na hospodárné využívání osvětlení a jeho včasné zhasínání
(energetické hlídky)

 VODA JAKO NUTNÁ PODMÍNKA ŽIVOTA – Šetření vodou, kde jsme poukazovali na její
zbytečné plýtvání (výtvarná soutěž Voda jako povolání, akce Ministerstva životního
prostředí.
 TŘÍDĚNÍ ODPADU – Ve všech třídách a na chodbách byly 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 (sběr víček pro nemocného Tomáška – 8 pytlů). 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 přibyly nádoby na sběr baterií. Na konci školního roku proběhla velká
sběrová akce drobného elektroodpadu.
 SBĚR PAPÍRU: Během roku proběhly na škole opět dvě sběrové akce.
 EKOSYSTÉMY A DĚTSKÁ UNIVERZITA – Hlubší vhled do ekosystému lesa a okolí vod.
Zapojení žáků naší školy do projektu Dětská univerzita při FPE ZČU, součástí byly
přírodovědné předměty.
 Mobilní Trilopark - program zaměřený na zkameněliny a dinosaury, termín: 8. 2. 2017,
třídy 2. - 7.
 PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK – Různorodé aktivity na přírodovědném kroužku. Praktické
poznávání přírody v konkrétním biotopu. Sledování kalouse ušatého na školní zahradě.
 VYUŽITÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU – V hodinách pracovní výchovy (víčka, PET lahve, kartony,
noviny…).
 METEOROLOGICKÁ STANICE – Sledování předpovědi počasí, seznamování se
s meteorologickými pojmy a měřicími přístroji. Vliv počasí na přírodu a krajinu.
 EU – PENÍZE ŠKOLÁM – Po celý rok byly opět aktivně využívány kvalitně připravené
materiály z projektu EU, které aktivně podporují a doplňují přírodovědné vzdělávání žáka.
Materiály připravili sami učitelé školy.
 DOBROVOLNICTVÍ – Čtvrtý ročník dobrovolnického projektu 72 HODIN – „Máknem a
bude to…“ – úklid v širším okolí školy. Termín: 14. 10. 2016 – 3 dny dobrovolnických aktivit,
které pomohou druhým a přírodě.
 PĚSTUJ SVŮJ PROSTOR – Návrh na zvelebení veřejného prostoru před 13. ZŠ Plzeň.
 PO STOPÁCH BOBRA – Využití znalostí ze semináře od sdružení Ametyst. Sledování
pobytových znamení bobra u plzeňských řek.
 VÝUKOVÉ PROGRAMY V ZOO
Výroční zpráva 2016/2017
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Třída
0. A
0. B
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
V. B
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A

Datum
4. 10. 2016
4. 10. 2016
11. 4. 2017
11. 4. 2017
11. 4. 2017
20. 4. 2017
20. 4. 2017
20. 4. 2017
12. 4. 2017
12. 4. 2017
14. 10. 2016
14. 10. 2016
12. 10. 2016
12. 10. 2016
20. 4. 2017
26. 4. 2017
20. 4. 2017
20. 4. 2017
18. 4. 2017
25. 10. 2016
11. 10. 2016

Název programu
Domácí zvířata
Domácí zvířata
Domácí zvířata
Domácí zvířata
Domácí zvířata
Zvířata z pohádek
Zvířata z pohádek
Zvířata z pohádek
Cesta do Afriky
Cesta do Afriky
Obratlovci
Obratlovci
Cesta za drakem
Cesta za drakem
Amazonie
Šelmy
Komentovaná prohlídka
Komentovaná prohlídka
Etologie
Etologie
Smysl moderních ZOO

Všechny akce, které byly v rámci environmentálního programu uskutečněny, měly kladný vliv
na zlepšování vztahu žáků k životnímu prostředí, byly uskutečňovány v souladu se ŠVP školy
a rozvíjely klíčové kompetence žáka. Akce byly většinou zaměřeny na praktické a aktivní
osvojování si poznatků o přírodě a krajině. Mnohdy jsme od žáků i učitelů dostávali zpětnou
vazbu v podobě velmi pozitivního hodnocení.
6.4 Partnerství se školami v tuzemsku
Spolupráce s mateřskými školami
31. MŠ Plzeň – mikulášská nadílka
80. MŠ Plzeň – Vlnka – společné akce předškoláků s našimi dětmi v přípravném ročníku,
návštěvy žáků pátých tříd a čtení dětem
Spolupráce se středními školami
Výroční zpráva 2016/2017
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Církevní ZŠ a SŠ, Táborská 28 – meziškolní sportovní utkání
Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí – projektový den s fyzikou pro žáky 9. třídy
Obchodní akademie Plzeň – studentská praxe v kanceláři školy

Spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni
Náslechová i výstupová pedagogické praxe studentů v hodinách u našich vyučujících.
6.5 Partnerství se školami v zahraničí
Škola nemá partnerskou školu v zahraničí.
6.6 Zapojení do projektů
Škola v rámci své činnosti vypracovává projekty, které finančně jsou zabezpečovány částečně
ze státního či provozního rozpočtu, případně za pomoci KRPŠ. Další prostředky se snažíme
získávat podáváním žádostí o grantové příspěvky.
6.7 Výchovné poradenství
6.7.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Výchovná poradkyně – Mgr. Marie Sochorová
Rozmisťovací řízení
Vycházející žáci se dle ŠVP připravují na svůj výběr dalšího vzdělávání a zvolení své profesní
dráhy ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání.
Rodiče vycházejících žáků mohou získat podrobné informace k přijímacímu řízení na SŠ na
aktivu konaném v listopadu, na webu školy či osobní konzultací u výchovného poradce.
Žákům jsou předávány informace průběžně během školního roku, v listopadu navštívili
informační středisko na Úřadu práce, kde jim byly poskytnuty podrobné informace
a materiály k jednotlivým SŠ a vysvětleny podmínky přijímacího řízení.
Vycházející žáci
9. ročník – 25 žáků
8. ročník – 5 žáků
7. ročník – 1 žák
Studium na víceletých gymnáziích
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Žáci nižších ročníků ucházející se o studium na víceletém gymnáziu a jejich zákonní zástupci
získávají informace od výchovného poradce na společných či individuálních schůzkách, od
třídních učitelů a na webu školy. V tomto školním roce byli přijati 3 žáci z 10 přihlášených
žáků na osmiletá gymnázia a všichni 3 ucházející se žáci na gymnázia šestiletá.
Předávání informací pedagogickým pracovníkům
Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s informacemi k volbě povolání,
k rozmisťovacímu řízení a s informacemi týkající se žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami na pedagogických radách či provozních poradách.
6.7.2. Spolupráce s PPP
S Pedagogicko-psychologickou poradnou v Částkově ulici v Plzni probíhají pravidelně
společné konzultace výchovného poradce s přidělenými pracovnicemi PPP. Při osobních
schůzkách jsou vyhodnocena podpůrná opatření, jejich vhodná nastavení, jsou provedeny
kontroly a vyhodnocení individuální vzdělávací programy (IVP) a plány pedagogické podpory
(PLPP).
Žákům se vzdělávacími obtížemi je vytvořen PLPP, ve kterém učitel nastavuje podpůrná
opatření 1. stupně. Po 3 měsících je PLPP vyhodnocen a pokud nastavená podpůrná opatření
jsou nedostačující, je žákovi a jeho zákonným zástupcům nabídnuta a doporučena konzultace
v PPP. Výchovný poradce spolu s třídním učitelem zároveň zahajuje jednání s pracovnicemi
PPP a zasílá sdělení školy na žáka.
Ve školním roce 2016/17 bylo zasláno 20 žáků na vyšetření do PPP Plzeň.
Přehled počtu žáků vzdělávaných pomocí podpůrných opatření:

PO zavedená

IVP se zvýšeným
financováním

PLPP / z toho
NFN

vyšetření žáků do
31. 8. 2016

školou
na základě
doporučení ŠPZ
Celkem

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

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

vyšetření žáků po 31. 8. 2016

0

4/0

---

---

16

9/0

11 / 8

8/1

16

13

11

8

NFN = normovaná finanční náročnost; PO = podpůrná opatření
Údaje k 30. 6. 2017

V tomto školním roce pracovalo na škole 7 asistentů pedagoga, z toho 2 na druhém stupni. 5
asistentů pomáhalo žákům s vývojovou poruchou chování, 1 asistent žákovi s tělesným
postižením a 1 žákovi s kombinovaným zdravotním postižením.
6.7.3. Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO….
Při výchovných a jiných obtížích svolává výchovný poradce spolu s třídním učitelem
výchovnou komisi, kam jsou přizváni zákonní zástupci a žáci. Ve školním roce 2016/17 bylo
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svoláno 30 výchovných komisí, pěti z nich se účastnil i pracovník OSPOD. Z každého jednání
byl proveden zápis s dohodnutými závěry. Snahou je vždy dojít k dohodě vedoucí ke zlepšení
dané situace.
Při přetrvávajících výchovných obtíží je zákonným zástupcům doporučena konzultace ve
Středisku výchovné péče. Ve školním roce 2016/2017 absolvovalo 6 žáků ve středisku
diagnostický pobyt.
Škola v případě potřeby spolupracuje s ostatními složkami, zejména s ÚMO či Policií ČR.

Soutěž

Název soutěže

mezinárodní
republiková

regionální
(krajská)

okresní
(městská)

Počet
zúčastněných
žáků

6.8 Účast v soutěžích
Umístění
1.
místo

2.
místo

3.
místo

jiné

--Dějepisná olympiáda

1

Výtvarná soutěž – Mytí rukou

1

Basketbal

8

Dopravní soutěž mladých
cyklistů – starší žáci

4

X

Stolní tenis – hoši

3

X

Stolní tenis – dívky

2

5.

Pohár hejtmana Plzeňského
kraje – florbal mladších žáků

10

13.

Řemeslo má zlaté dno

2

Dějepisná olympiáda

1

8.

Matematická olympiáda

3

1 úspěšný řešitel

Olympiáda v českém jazyce

1

Soutěž v anglickém jazyce

2

Basketbal

8
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školní

Dopravní soutěž mladých
cyklistů – starší žáci

4

Dopravní soutěž mladých
cyklistů – mladší žáci

4

Škrábej, kotě

44

McDonaldś Cup

11

X

Malý záchranář

4

X

Florbal dívky

9

X

Florbal hoši

9

6.

OVOV

8

6.

X
X
5.

Matematický klokan

116

Chemická olympiáda

4

Velikonoční výtvarná soutěž

1.
stupeň

Mezinárodní den zvířat

108

Den Země

57

7 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do žádného rozvojového programu.
8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Subjekt
KRPŠ

Program
Finanční dar na činnost
školy

Výroční zpráva 2016/2017
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KRPŠ

Věcné dary

10 291,-

Ping-pingový stůl a dalekohled

MMP

Podpora primární
prevence rizikového
chování

16 000,-

Na projekt „Pohodová třída“

MMP

Podpora k technickému
vzdělávání

9 000,-

MMP

Podpora volnočasových
aktivit dětí a mládeže

7 000,-

MMP

Podpora tělovýchovných
aktiv

14 000,-

Na dopravu při realizaci tematické
exkurze školícího centra Jaderné
elektrárny Temelín
Na nákup multipřehrávače, CD, notového
materiálu, materiálu pro tvorbu kostýmu
a kulis
Na projekt „Tělovýchovné aktivity 13. ZŠ“

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na 13. ZŠ Plzeň inspekční činnost provedená ČŠI.
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Nikdo ze zaměstnanců se neúčastnil 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.
Snahou vedení školy je kvalitní komunikace mezi zaměstnanci a vedením školy. Z tohoto
důvodu jsou organizovány kromě pedagogických rad také pravidelné provozní porady
pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.
Součástí komunikace je elektronická pošta, informační tabule a osobní přihrádky
zaměstnanců.
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2016
1

Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016
(fyzický stav / přepočtený stav)

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný měsíční plat

2

Pedagogů

Ostatní

34,96 / 33,45

15,92 / 14,53

29 426,- Kč

15 309,- Kč

Základní údaje o hospodaření školy

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

---

---

Příspěvek zřizovatele na provoz

5 000

---

Státní rozpočet – příspěvek na přímé
vzdělávání

19 777

---

Vlastní tržby a výnosy

3 301

606

43

---

Příjmy celkem

28 121

606

Náklady celkem

28 073

456

48

150

Příspěvek zřizovatele na investice

Finanční prostředky z dotací a grantů

Hospodářský výsledek
Údaje v tis. Kč

V Plzni 20. října 2017

Zdeňka Vrátníková
ředitelka školy
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13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace
Příloha 1 – „Naše úspěchy“
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13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace
Příloha 2 – „Psalo se o nás“
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