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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
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:
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
15 / 0
6/0
0/2
21 / 2

Počet žáků
/ dětí
361 / 0
119 / 0
0 / 29
480 / 29

Údaje k 30. 6. 2019

1.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských
zařízení
Popis oboru
Základní škola
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
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Kód oboru
79-01-C/001

Ze dne
26. 8. 2013
29. 8. 2016
31. 8. 2017
29. 8. 2016

Kapacita oboru
550

V ročníku
4. – 5. ročník
9. ročník
3. ročník
8. ročník
1. – 2. ročník
6. – 7. ročník
0. ročník
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1.5

Součásti školy

ZŠ – běžné třídy

480

Počet tříd, oddělení,
skupin
21

ZŠ – přípravné třídy

29

2

ŠD

186

7

Název součásti

Počet žáků

Údaje k 30. 6. 2019

1.6 Zařízení školního stravování

Celková kapacita
jídelny

Počet
dětských
strávníků

Počet dospělých
strávníků *

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

750

516

37

7

6,75

* Údaje k 30. 6. 2019 bez cizích strávníků

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

X

Projekt Ovoce a zelenina do škol

X

ne
X

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

1.8

Typ školy
úplná
neúplná

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

ano – které:
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

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

Výroční zpráva 2018/19

Počet
tříd
2
--6

Počet zařazených žáků

Poznámka

29
--119

----AJ 1. – 2. ročník
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V prvním a druhém ročníku probíhá výuka anglického jazyka. Časová dotace je 1 hodina
týdně, od třetího ročníku probíhá povinná výuka AJ v počtu 3 hodiny týdně.
V 1. ročníku probíhá třetí hodina tělovýchovných aktivit – Pohybové hry. Škola
spolupracovala s FBC Plzeň. V rámci tohoto předmětu 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.) a klasické pohybové průpravy.
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.
Během školního roku 2018/19 došlo k následujícím úpravám a nákupům:
září – prosinec 2018
 oprava dlažby v suterénu hlavní budovy
 nákup školních šatních skříněk pro 9. ročník
 nákup nových stolů a židlí do ŠJ II. – 1. etapa
 instalace nových elektrických vysoušečů rukou na toalety v hlavní budově školy
 dovybavení zahradnického nářadí na školní pozemek
2019 leden – červen
 pokácení vzrostlého topolu na školní zahradě
 vybavení dílny školníka
 docházkový systém do školní družiny BELLhop system
2019 červenec - srpen
 výměna linolea v kanceláři ekonomky a v jednom oddělní školní družiny
 nábytek do tříd a do kanceláře ekonomky
 čištění a dosyp hřiště, údržba běžecké dráhy
 malování v budově školy, ŠD a ŠK
 oprava nouzového osvětlení
 oprava žaluzií
 rekonstrukce podlahy školní kuchyně
 nákup nových stolů a židlí do školní jídelny II – 2. etapa
 výměna svítidel ve školní kuchyni a kanceláři vedoucí ŠJ
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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 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.
Složení školské rady:
Zákonní zástupci žáků – Mgr. Petra Seifertová a Ing. Helena Andělová
Zástupci pracovníků školy – Mgr. Miroslava Cinkaničová a Mgr. Alena Poleníková
Zástupci zřizovatele – Mgr. Petr Tišer a Eva Trůková
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 *

%

45 / 40,56
41/ 37,93

100
93

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav k 30. 6. 2019

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

1

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

1

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 2018/19

Fyzický stav
9
7
16

Přepočtený stav
7,875
6,750
14,625
5
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2.6 Věkové složení učitelů
Věk
do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
61 – 64
65 – více let
Celkem
Mateřská – rodičovská dovolená

Učitelé
Muži
2
2
0
0
0
4
0

Ženy
14
8
16
3
0
41
1

Údaje k 30. 6. 2019

2.1 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu
Inspekční činnost na školách a školských zařízeních
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Žák se SPUCH v inkluzivním vzdělávání
Hranice a limity v práci asistenta pedagoga
Zdravotnické úkony v ZŠ a MŠ
Práce s dítětem s poruchami autistického spektra v ZŠ
Tablety, iPady
Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost – 1. stupeň
Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost – 2. stupeň
Semináře v rámci projektu MAP II.
Pohádka jako motivace k přípravě vystoupení dětí pro rodiče
Lapbook
Křesťanství v proměnách času
Hry a aktivity ve výuce českého jazyka na ZŠ
Hrajeme si s dějinami II - Za uměním do muzea
Prvky Nového cirkusu v hodinách TV na 2. stupni ZŠ
Zdravá výživa
Dendrologická exkurze do zámeckého parku ve Štiříně
Práce pedagoga s výchovnými problémy ve škole
Práce se skupinovou dynamikou školní třídy
Činnost školní družiny
Žák se SPUCH v inkluzivním vzdělávání
Jak na kázeň ve třídě
Jak být laskavým a efektivním učitelem
Práce pedagoga s výchovnými problémy ve škole
Emoční poruchy a poruchy chování dětí
Inovace ve výuce
Programování – roboti
Moderní trendy v přípravě učitele na fyziku
Matematika v lese
Aktiv zdravotnic
Výroční zpráva 2018/19

Počet zúčastněných
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
6
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Hry v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ
Dětská gymnastika
Historická procházka Plzní III - Jižní předměstí II
Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
Prvouka a vlastivěda není žádná těžká věda
Hranice a rituály
Práce s textem v hodinách literatury a slohu
Stylistika současné češtiny
Hrajeme si s dějinami
Relaxační a uvolňovací techniky
Ředitel školy a školského zařízení - výkon práv a povinností
zaměstnavatele
Celkem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55

2.1 Asistenti pedagoga
Asistent pedagoga

Fyzický stav

Přepočtený stav

pro žáky se sociálním znevýhodněním

0
9

0
6

pro žáky se zdravotním postižením
Stav k 30. 6. 2019

3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Počet dětí u zápisu

Počet odkladů PŠD

78

21

Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
46

2

3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Přijatí na

Počet
absolventů
celkem

Gymnázia
4letá

Gymnázia
6letá

Gymnázia
8letá

SOŠ
ukončená MT

SOU
ukončená
VL

Jiné

42

0

1

6

21

20

1 (§38)

(absolventem ZŠ je žák se splněnými 9 lety PŠD)

Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia

13

- přijatých na víceletá gymnázia

7

Výroční zpráva 2018/19
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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)

10
1

kteří nepokračují v dalším vzdělávání

1

3.4 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2018/2019
Počet kurzů
---

Počet absolventů
---

4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2019)
Počet žáků
celkem

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky
žáci / počet

Hodnoceno
slovně

474

237

195

42

16 / 22

0

Počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem
Počet žáků
celkem

§ 38

§ 41

§ 42

6

3 – Velká Británie
1 – Rakousko
1 – Německo
1 – Island

0

0

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

Počet žáků
1. pololetí
4
3
1

2. pololetí
6
5
1

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok)
Počet omluvených hodin celkem
Počet neomluvených hodin celkem
4.4 Přestupy žáků mezi ZŠ
4.4.1.
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ
Výroční zpráva 2018/19

54 697
446

29
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Důvody – stěhování, přestup do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
„nespokojenost“ se školou (náročnost na žáka ze strany školy)
4.4.2.

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ

30

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 jsme se snažili nabídnout širokou
paletu kroužků a vyplnit tak smysluplně a zajímavě jejich volný čas. Žáci byli vedeni ke
správnému sebehodnocení, sebereflexi, 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.
Podařilo se docílit systematické spolupráce s Policií ČR (diskusní přednášky pro žáky),
s organizacemi Národní iniciativa pro život (sexuální výchova), MP Education, s. r. o.
(fyzický, psychický a sociální vývoj) a Centrum protidrogové prevence a terapie (klima ve
třídě). 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 byly veškeré
programy poskytnuty dětem zdarma.
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 Komerční banka a Česká spořitelna.
Organizace Preventivního programu pro školy





metodik prevence rizikového chování – Mgr. Jitka Plzáková
výchovná poradkyně – Mgr. Marie Sochorová
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

Výroční zpráva 2018/19
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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. 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 jsme se více soustředili na tzv. adaptační kurz 6. tříd, neboť se jednalo o
dva velmi specifické a odlišné kolektivy. Třída VI. A absolvovala adaptační kurz
ve středisku Melchiorova Huť po 3 dny, kde prošla interaktivními a team-buildingovými
aktivitami. Třída VI. B absolvovala podobné programy v okolí školy. Zde byl kladen větší
důraz na primární prevenci, ale hlavně byl zařazen program selektivní prevence na
posílení pozitivního klimatu ve třídě. Tento program se ve třídě opakoval celé 1. pololetí.
Pozitivní utváření sociálního klimatu
Školní výlety v průběhu školního roku
všechny ročníky
6. ročník
5. - 7. 9. 2018
Adaptační kurzy
Program selektivní primární prevence
VI. B
říjen - leden
VII. B
27.9.
Umíme se chovat?
Návštěva 80. MŠ v přípravných třídách
0. ročník
4. 10. 2018
0. ročník
21. 11. 2018
Návštěva přípravných tříd v 80. MŠ
Návštěva žáků v Domě sv. Aloise
vybraní žáci
28. 11. 2018
Návštěva Domu sv. Alžběty s vánočním
vybraní žáci
17. 12. 2018
programem
Nebuďte slepí k nevidomým, aneb nebojte se
4. ročník
29. 1. 2019
tmy
Ponožkový den - podpora dětí s Downovým
celá škola
21. 3. 2019
syndromem
vybraní žáci
15. 4. 2019
Dům pokojného stáří
Odstraňujeme komunikační bariéry
VIII. B
18. 6. 2019
Sexuální výchova
Dospívání
6. ročník
8. 10. 2018
7. ročníky, dívky
11. 10. 2018
Čas proměn
Prevence neplánovaného těhotenství
IX. A
3. a 10. 12. 2019
5. ročník
13. 12. 2018
Moje cesta na svět
Prevence nežádoucích sociálních jevů a osobní bezpečí
7. ročník
11. 10. 2018
Jsi online?
20. 11. 2018
Šikana a kyberšikana
5. ročník
8. 1. 2019
Bezpečí, zásady, jak předcházet nebezpečí –
3. ročník
20. 3. 2019
aneb: Já vím, co je správné!“
7. ročník
15. 4. 2019
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek.
IX. A - dívky
23. 4. 2019
Bezpečí dívek a žen
3. - 5. ročníky duben, květen 2019
Dopravní hřiště
Výroční zpráva 2018/19
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Zdravý životní styl
Zdravá 5

1. - 5. ročník

Zdravá 5
Zdravé zoubky

8. ročník
1. - 3. ročník

Sběr papíru

IX. A

říjen 2018
březen 2019
16. 10. 2018
18. a 19. 12. 2018
listopad 2018
duben 2019

6 Nadstandardní aktivity
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou
Škola nabízí zájmové kroužky vedené pedagogickými pracovníky školy a školní družiny a
využívá spolupráci s dalšími organizacemi.
Barevně jsou vyznačeny kroužky, které nebyly otevřeny z důvodu nízkého počtu zájemců.
název

třída

čas

vedoucí

cena
za
pololetí

poznámka

pondělí
Vaření

14.00 – 15.30

www.krouzky.cz

1595,-

Školní kuchyňka

3. – 6. tř.

14.00 – 15.00

www.krouzky.cz

885,-

Budova ŠD

ČJ pro cizince

1. st.

14.00 – 15.00

13. ZŠ Plzeň

-----

Florbal

ŠD

15.15 – 16.30

13. ZŠ Plzeň

-----

Naše TV

Florbal

1. – 5. tř.

15.30 – 16.30

FBC Plzeň

650,-

LOKO – od října

Konverzace AJ
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úterý
Výtvarný
kroužek

1. st.

13.00 – 14.00

13. ZŠ Plzeň

-----

Vlastní materiál a pomůcky

14.00 – 15.00

www.krouzky.cz

1095,-

Naše TV

1. – 2. tř.

14.00 – 15.00

www.krouzky.cz

1395,-

Budova ŠD

ŠD (2. - 4. tř.)

15.15 – 16.15

13. ZŠ Plzeň

-----

Budova ŠD

Kroužek inline
bruslení

1. st.

15.00 – 16.15

Procházka

660,- za
6 lekcí

plzen@jsmeinline.cz

Gymnastika pro
děti

1. st.

17.00 – 18.00

Procházka

1600,-

plzen@gymnastikaprodeti.cz

ČJ pro cizince –
přípravná třída

0. roč.

11.50 – 12.35

13. ZŠ Plzeň

-----

Roztleskávačky
Vědecké pokusy
Dramatický
kroužek

středa
Příprava na SŠ z
ČJ

9. tř.

7.00 – 7.45

13. ZŠ Plzeň

650,-

Do dubna

Český jazyk pro
cizince

4. – 7. tř.

7.00 – 7.45

13. ZŠ Plzeň

-----

Od 10. 10. 2018
(multiučebna)

1. st.

13.00 – 13.45

13. ZŠ Plzeň

-----

1. – 2. tř.

13.00 – 14.00

13. ZŠ Plzeň

-----

Keramika

14.00 – 15.30

www.krouzky.cz

1480,-

Budova ŠD

Atletika

14.00 – 15.00

www.krouzky.cz

1095,-

Naše TV

Taneční škola
SPIRIT DANCE

16.15 – 17.00

www.spiritdance.cz

1000,-

Naše TV

MaDěj

14.00 – 16.00

13. ZŠ Plzeň

----

1x měsíčně

ŠD

15.15 – 16.30

13. ZŠ Plzeň

-----

Přihlášky v ŠD – I. pol.

1. – 3. tř.

14.00 – 15.00

Lokomotiva Plzeň

400,-

LOKO

Sborový zpěv
Doučování

Poznáváme
Plzeň
Atleticko.basketbalová
příprava

čtvrtek
Dopravní
kroužek

1. st.

13.00 – 13.45

13. ZŠ Plzeň

-----

ANP

1. st.

7.00 – 7.40

13. ZŠ Plzeň

-----

ANP

1. st.

7.00 – 7.40

13. ZŠ Plzeň

-----

1. – 2. tř.

14.00 – 15.00

www.krouzky.cz

885,-

Budova ŠD

ŠD

15.15 – 16.30

13. ZŠ Plzeň

-----

Přihlášky v ŠD – II. pol.

Konverzace AJ
Výtvarný
kroužek
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ČJ pro cizince –
přípravná třída

0. roč.

11.50 – 12.35

13. ZŠ Plzeň

-----

pátek
Příprava na SŠ z
MA

9. tř.

Hip Hop

7.00 – 7.45

13. ZŠ Plzeň

625,-

Do dubna

14.00 – 15.00

www.krouzky.cz

895,-

Naše TV

Čeština pro cizince

MADĚJ

6.2 Mimoškolní aktivity
6.2.1. Mládež a kultura

Knihovna města
Plzně - Polanova
síň

Divadla
Objednáno 12 představení, uskutečněno 10 představení.
3. tř. – 2x, 5. tř. - 1x, 6. tř. – 1x, 7. tř. – 2x, 8. tř. – 2x, 9. tř. – 2x

Divadlo Alfa

Objednáno 8 představení, uskutečněno 7 představení.
0. roč. – 3x, 1. tř. – 1x, 2. tř. – 1x, 4. tř. – 1x, 5. tř. – 1x

Divadlo Pluto

1 představení pro 0. ročník

Divadlo J. K. Tyla
– Malá scéna

O Rusalce – (4. tř.)

Filmová představení
Multikino Cinema
I. stupeň – 1x
City
Vzdělávací pořady
Měšťanská
beseda

Kolumbie (6. – 9. tř.)

Na 13. ZŠ

Přednáška – Srdce Afriky (6. tř.)
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Na 13. ZŠ
Muzeum
strašidel
Plzeňská unie
neslyšících

Povídání o hudebních nástrojích (1. a 2. tř.)
Nebuďme slepí k nevidomým, aneb Nebojte se tmy (4. tř.)
Odstraňujeme komunikační bariéry (VIII. B)

Hodnocení:
KmP – Polanova síň – představení doplňují učivo v daných ročnících, patříme mezi stálé
diváky. Přínosem je, že KmP zasílá předběžný časový harmonogram akcí na celý školní rok.
Úroveň představení je mírně klesající. Dvě představení byla zrušena pro dlouhodobou
nemoc.
Divadlo Alfa – tradičně na velmi dobré úrovni. Výhodou je možnost dopravy autobusem od
školy až před divadlo, což využíváme pro nejmladší žáky. Pro ostatní na MHD platí společná
vstupenka jako hromadná jízdenka, včetně pedagogických pracovníků.
Vzdělávací pořad Kolumbie – vhodné doplnění učiva zeměpisu. V letošním školním roce o
něco nižší úroveň, vázlo především organizační zajištění. Tento vzdělávací program
navštěvujeme již řadu let, máme možnost porovnání. Proto na další školní rok
neobjednáváme.
Přednáška a beseda pana Tomáše Kubeše – Srdce Afriky byla opět na vysoké úrovni. Každá
fotografie je doprovázena autentickým vyprávěním, které nadchne všechny posluchače.
Povídání o hudebních nástrojích – uskutečněno na základě nabídky maminky naší žákyně,
která učí na ZUŠ. Program velmi pěkný, s ukázkami hry na hudební nástroje.
Vzdělávací program Nebuďme slepí k nevidomým, aneb Nebojme se tmy (Muzeum strašidel
ve spolupráci s TyfloCentrem Plzeň) – žáci se dozvěděli, jak se k nevidomému člověku chovat,
seznámili se s Braillovým písmem, kompenzačními pomůckami, vyzkoušeli si pohyb v úplné
tmě. Besedy se účastnil nevidomý člověk, který se podělil o svůj příběh. Naši žáci byli zpětně
e-mailem chváleni za chování při zážitkovém programu.
Do budoucna se budeme snažit vybírat takové kulturní a vzdělávací pořady, které podporují
zájem a vztah žáků k divadlu, okolnímu kulturnímu a společenskému dění, propojují
výchovnou a vzdělávací oblast.
6.2.2. Školní výlety a exkurze
Třída

Datum

0. roč.

24. 5. 2019
30. 5. 2019
12. 6. 2019
18. 6. 2019

I. A

10. – 14. 6. 2019

ŠvP – rekreační středisko Růžená

I. B

10. – 14. 6. 2019

ŠvP – rekreační středisko Růžená

I. C

10. – 14. 6. 2019

ŠvP – rekreační středisko Růžená
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II. A

10. – 14. 6. 2019

ŠvP – rekreační středisko Růžená

II. B

10. – 14. 6. 2019

ŠvP – rekreační středisko Růžená

II. C

10. – 14. 6. 2019

ŠvP – rekreační středisko Růžená

III. A

6. 6. 2019

Mariánské Lázně, Františkovy Lázně

III. B

6. 6. 2019

Mariánské Lázně, Františkovy Lázně

III. C

6. 6. 2019

Mariánské Lázně, Františkovy Lázně

10. 10. 2018
10. – 14. 6. 2019
10. 10. 2018
10. – 14. 6. 2019
10. 10. 2018
10. – 14. 6. 2019

Praha – Pražský hrad, Karlův most
ŠvP – rekreační středisko Růžená
Praha – Pražský hrad, Karlův most
ŠvP – rekreační středisko Růžená
Praha – Pražský hrad, Karlův most
ŠvP – rekreační středisko Růžená

V. A

13. a 14. 6. 2019

Plasy – klášter, Zoo

V. B

13. a 14. 6. 2019

Plasy – klášter, Zoo

VI. A

4. 6. 2019

TepFactor Příbram

VI. B

4. 6. 2019

Rabí, Sušice

VII. A

-----

VII. B

4. 6. 2019

TepFactor Příbram

22. 5. 2019
27. 5. 2019
22. 5. 2019
27. 5. 2019
22. 5. 2019
27. 5. 2019

Exkurze Temelín, Prácheňské muzeum Písek
Zoo Praha
Exkurze Temelín, Prácheňské muzeum Písek
Zoo Praha
Exkurze Temelín, Prácheňské muzeum Písek
Praha – historické památky, Petřín

IV. A
IV. B
IV. C

VIII. A
VIII. B
IX. A
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6.2.3. Ozdravné pobyty
Lyžařský kurz
Místo
Termín
Počet tříd
Počet žáků

Železná Ruda – penzion Diana
10. – 15. 2. 2019
2 - VII. A, B
25

Dopravu vlakem volíme hlavně z důvodu cenové dostupnosti, přeprava je pohodlná, i
vzhledem k tomu že z nádraží na penzion nám poskytovatel ubytování zajišťuje odvoz větších
zavazadel.
Ubytování v penzionu je naprosto dostačující, i když není rozhodně luxusní. Je tam jedna
společenská místnost a v případě potřeby jsme mohli dělat aktivity v jídelně. Personál je
velmi přátelský se zájmem o pohodlí hostů. Probíhala velmi dobrá spolupráce, my jsme rádi
s čímkoliv pomohli a naopak personál, cokoliv bylo potřeba nad rámec běžných potřeb,
zajistil, sehnal.
Ubytování se nachází přímo u sjezdovky, což je obrovskou výhodou a pro nás velkým
pohodlím.
Skiareál pro lyžařský výcvik je ideální, své lyžařské dovednosti mohou zdokonalovat
začátečníci i pokročilí. K dispozici je posuvný koberec, pomalá poma až po kotvu u mírnějšího
i prudšího kopce. Máme zde různorodost svahů k tréninku různých stylů lyžování. Okolí
penzionu je příjemné, v přírodě, se zajímavými místy, s výhledy na hory a do lesů, ale
zároveň v blízkosti města s obchody.
Chutná a pestrá domácí strava přiměřená dětem ve vývinu i sportovní zátěži, přiměřené
porce s možností přidání. Celodenní pitný režim, ochota personálu v kuchyni i na place.
Letos jsme mezi účastníky měli žáky, kteří ve škole mají menší i větší kázeňské problémy.
Díky menšímu počtu účastníků kurzu vše proběhlo bez větších prohřešků. V menším počtu se
žáci snadněji organizují, lépe se zapojují do společenského programu, při přesunech a u jídla
je větší klid. Při řízeném odpočinku a někdy po večerce byli žáci nadmíru upovídaní a
neukáznění, ale s ohledem na věk se dalo vše s dohodou vyřešit. Pokud se jednalo o řízené
činnosti, seznámení se s bezpečností, organizací a pravidly chování, společné hry, program,
výcvik na svahu, žáci poslouchali, fungovali a vzorně se snažili plnit pokyny instruktorů. I
proto na lyžích všichni udělali veliký pokrok, který jsme v minulosti zaznamenali pouze u
jednotlivců, ale ne takto u celé skupiny. Svým přístupem tak žáci přispěli k tomu, že se na
svahu nestalo žádné závažné zranění, nikdo nemusel předčasně domů a kurz jsme si mohli až
do posledního dne všichni užít v plném počtu. K pozitivní náladě přispěly i výborné sněhové
podmínky a slunečné počasí. Díky těmto okolnostem si užili kurz nejenom žáci, ale i učitelé a
instruktoři.
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Cyklisticko-turistický kurz
Místo pobytu
Termín výjezdu
Počet tříd
Počet žáků
Počet instruktorů

Melchiorova Huť
13. – 17. května 2019
2
23
3

Doprava proběhla v pořádku. Autobus jsme měli přistavený vždy ve smluvený čas. Nakládání
a vykládání kol proběhlo bez komplikací.
Ubytování je jednoduché, ale poskytuje vše potřebné. Žáci jsou na pokojích pouze v době
odpočinku, takže plně dostačující. Kvituji možnost přitopení v případě potřeby.
Okolí poskytuje množství variant, jak strávit čas aktivitami v přírodě. Máme ideální místo pro
krátké i delší výletní cíle, kterých je tam na týdenní kurz dostatek. Areál nabízí množství
sportovního vyžití – fotbal, přehazovaná, minigolf, …

Stravování chutné, přizpůsobené dětem. Personál ochotný, operativně dokáže reagovat na
změny v jídelníčku – změny v čase hlavních jídel, svačin, balíčky na celodenní výlet,
objednávka buřtů k ohni. Důležitý celodenní pitný režim zajištěn.
Celkové hodnocení kurzu je velmi pozitivní, osvědčil se menší počet žáků - společné aktivity
přes den i společný večerní program. Vše proběhlo bez zranění, kázeňských prohřešků.
Zejména turisté na kurzu zažili aktivity zaměřené na outdoor, přežití v přírodě – řezání dříví,
rozdělávání ohně, vaření v kotlíku, stavění přístřešku,… Je na zamyšlenou, zda by aktivity
nevystačily na samostatný kurz.
Škola v přírodě
Místo pobytu
Termín výjezdu
Počet tříd
Počet žáků

Rekreační středisko Růžená
10. – 14. 6. 2019
9
122

Doprava na ŠvP byla zajištěna cestovní kanceláří, domluva bez problému, příjezd i odjezd byl
přesně na domluvený čas. Řidiči milí, příjemní, cestu s nimi hodnotíme jako bezpečnou.
Autobusy klasického typu.
Areál ŠvP je táborového typu - ubytování bylo v chatkách s možností přitopení během
chladných dnů. Žáci spali na palandách nebo jednotlivých postelích po 4-6. Pedagogové měli
na chatkách své sociální zařízení, žáci chodili do společných. Chatky byly jednoduché
Výroční zpráva 2018/19
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s verandou a s minimem nábytku – vzhledem k celodennímu venkovnímu programu
naprosto dostačující.
V areálu je velká jídelna, která funguje zároveň jako společenská místnost. Součástí jsou dvě
venkovní terasy – jedna z nich je krytá pergolou. Při špatném počasí je možné využít 9
krytých učeben a společenských prostor.
V bezprostředním okolí se nachází dvě hřiště, rybník a kolem tábora krásný průchozí les. Pro
venkovní aktivity naprosto ideální prostředí.
Naprosto výborné bylo stravování. Žáci si chodili neustále přidávat – jídla byla výborně
ochucená bylinkami, rozmanitá, plná velkých kusů masa. Pitný režim byl zajištěný v jídelně,
kde se denně vařil čerstvý čaj, samozřejmostí byla filtrovaná voda z kohoutků.
Za pochvalu stojí profesionální organizace a domluva ze strany cestovní kanceláře Topinka.
Pro žáky byl připravený program „Madagaskar v ohrožení“ – organizačně, metodicky i
obsahově perfektně zvládnutý, žákům se velmi líbil. Milý, vstřícný, empatický personál, ať už
se jednalo o kuchařky, vedoucí nebo zdravotnice. Doporučujeme pro další školy v přírodě.

6.2.4. Školní parlament
Činnost školního parlamentu má na naší škole již dlouholetou tradici. V letošním školním
roce jsme se také zapojili do městského žákovského parlamentu, který vznikl v rámci
projektu MAP II. Jako zástupce byla zvolena žákyně 9. třídy Vanessa Windsorová, která se
zúčastnila i ustavujícího jednání městského žákovského parlamentu za účasti primátora
města Plzně.

Soutěže a akce školního parlamentu
Září a říjen
Výběr zvířat k adopci v ZOO Plzeň – na základě hlasování ŠP byla adoptována následující
zvířata: klokan rudokrký, tučňák Humboldtův, želva pardálí a lama vikuňa.
Ve spolupráci s KRPŠ bylo vybráno a na adopci zasláno 12 500,- Kč.
Výroční zpráva 2018/19
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Říjen
Zapojení parlamentu do projektu k 100. výročí republiky – zasazení „stromu republiky“

Listopad
Sběr papíru (IX. A) – ve spolupráci s KRPŠ
Prosinec
Pomoc s přípravou na vánoční dílny

Březen
Recitační soutěž (V. A)
Pomoc členů ŠP při Dnu otevřených dveří pro budoucí prvňáky a jejich rodiče
„Ponožkový den“ – podpora lidí s Downovým syndromem
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Únor
V tomto měsíci proběhla volba zástupce školního parlamentu do městského žákovského
parlamentu. Ustavujícího zasedání, které se konalo dne 20. 2. 2019, se zúčastnila žákyně
deváté třídy. Naši školu dobře prezentovala a zároveň upozornila na problémy, které se
týkají bezprostředního okolí 13. ZŠ Plzeň.
Duben
Sběr starého papíru (IX. A) – ve spolupráci s KRPŠ
Pomoc s přípravou dárků na zápis prvňáků
Činnost školního parlamentu zaměřujeme na součinnost se životem školy. Členové ŠP
pomáhají na školních akcích, podílejí se na instalaci výstav prací ostatních spolužáků.
Do budoucna bychom chtěli tuto činnost rozvíjet a hledat další možnosti propojení
žákovského parlamentu se životem školy.
6.2.5. Klub rodičů a přátel školy
Stále pokračuje velmi úzké partnerství mezi školou a zákonnými zástupci v rámci KRPŠ.
Aktivity učitelů a žákovského parlamentu jsou podpořeny finančními prostředky z rozpočtu
klubu nad rámec běžných školních potřeb. Všem zákonným zástupcům děkujeme a věříme
v další dobrou spolupráci.
6.2.6. Environmentální výchova
Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byl opět 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. Napříč všemi aktivitami byl kladen důraz na
samostatné myšlení, objevování, praktičnost. Zapojovány byly prvky badatelsky
orientovaného vyučování.
Snahou bylo integrovat EVVO do většiny vyučovacích předmětů v souladu se ŠVP školy. To se
dařilo díky integrované tematické výuce či projektovému vyučování. 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 kooperativního učení. Do aplikace
EVVO se zapojila také školní družina, která významně přispěla svými badatelskými aktivitami.
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 2018/2019 byl dále kladen důraz na významné
dny, které s ekologickou tematikou souvisejí.
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Nedílnou součástí hlavních cílů naší školy bylo 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.
Za péči o vnější prostředí školy jsme získali certifikát, který naši snahu potvrzuje. Body ve
sběru elektro odpadu a baterií jsme proměnili za další encyklopedie, klíče a pomůcky, které
pomohou EVVO rozvíjet.

Přehled jednotlivých akcí
 KMOTŘI ZOO: I nadále jsme kmotry v ZOO Plzeň (klokan, tučňák, želva, lama), uspořádali
jsme sbírku finančních prostředků. S adoptovanými zvířaty proběhlo „seznámení“ v rámci
hodin přírodovědy a v rámci návštěv ZOO. Do zoo je zakoupeny permanentky, programy jsou
využívány napříč prvním i druhým stupněm naší školy.






BESEDY A PŘEDNÁŠKY:
 beseda s lesním pedagogem, Den lesa, návštěva Sofronky – využití prvků lesní
pedagogiky
 beseda Srdce Afriky – termín: 12. 12. 2018, VI. A, VI. B, VII. B p. Kalaš
 beseda s panem Vobrubou ze ZOO – pro žáky prvního stupně
 Planeta Země 3 000. Kolumbie – další díl populárně naučného, mezipředmětově
zaměřeného
vzdělávacího
projektu
s přírodovědně–historicko-zeměpisným
přesahem 6. – 9. třídy, termín: 3. 4. 2019
EXKURZE: Temelín, Prácheňské muzeum v Písku, prohlídka historické části města Písek –
třídy VIII. A, B, IX. A - termín 22. 5. 2019 (Doprava hrazena z Grantu města Plzně Podpora
aktivit k technickému vzdělávání).
Lípa srdčitá – národní strom – připomenutí oslav 100 let české státnosti: komplexní popis
lípy napříč ročníky naší školy, význam stromů v přírodě, sázení vlastního stromu.
Založení chovu motýlů – ukázka chovu motýlů, kontinuální chov motýlů ve školní družině,
pozorování vývoje motýla, badatelské objevování: v červenci 2019 vyjde odborný článek
zaměřený na chov motýlů a jiného bezobratlého hmyzu ve školních podmínkách
s kompletním popisem a návazností na RVP ZV.
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Za školní rok 2018/2019 vydány za naši školu (zaměstnanci školy) dva odborné články
vztahující se k BOV:
 LEVÝ, Josef a Lukáš STROUHAL. Prvky badatelsky orientované výuky a jejich využití ve
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Komenský. 2019, 143(01), 6. ISSN 0323-0449.
 LEVÝ, Josef a Lenka RAPANTOVÁ. Proměna dokonalá a její využití ve vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět: Poutavě, prakticky, za pomoci prvků badatelství.
Komenský. 2019, 143(04), 3. ISSN 0323-0449.
 ŠKOLNÍ VÝLETY A ŠKOLA V PŘÍRODĚ: regionální památky, významná regionální místa,
Šumava, ZOO Praha, škola v Přírodě Růžená.
 PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN: školní výlety, škola v přírodě, přírodovědný
kroužek, hodiny prvouky, přírodovědy a přírodopisu.
 Projektový den 11. 6. 2019 Téma: Najdi, urči, uvař 6. – 9. třída
 PÉČE O ŠKOLNÍ ZAHRADU: úklid zahrady, pěstitelské práce (kompletní obnova školního
záhonu, pěstování bylin: saturejka, řepík, tymián, šalvěj, oregano, pažitka, levandule,
měsíček, mateřídouška, libeček, máta, slunečnice, hrášek,…), velký podzimní a jarní úklid
(zapojení celé školy)
 VÝZNAMNÉ DNY VE VÝUCE: Mezinárodní den zvířat (soutěž – 130 žáků), Den boje proti
AIDS (v hodinách), Mezinárodní nekuřácký den (v hodinách), Den vody (v hodinách), Den
ptactva, Duben měsíc lesů, Den stromů (v hodinách), Den zdraví (v hodinách), Den Země (v
hodinách)
 Projektový den - Světový den zdraví 8. 4.2019, 8. třídy – spolupráce s Církevní střední
školou v Plzni
 HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI: V rámci ekologizace provozu školy jsme dbali napříč všemi
třídami především na hospodárné využívání osvětlení a jeho včasné zhasínání (energetické
hlídky)
 Integrovaná tematická práce Energetika - 9. třída - propojení poznatků z PŘ, CH, FY, ZE v
oblasti energetika
 VODA JAKO NUTNÁ PODMÍNKA ŽIVOTA: Šetření s 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. 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. Na konci školního roku proběhla velká sběrová akce drobného elektroodpadu i
baterií.
 VYUŽITÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU: V hodinách pracovní výchovy (víčka, PET lahve, kartony,
noviny…).
 SBĚR PAPÍRU: Během roku proběhly na škole opět dvě sběrové akce
 METEOROLOGICKÁ STANICE: Sledování předpovědi počasí, seznamování se
s meteorologickými pojmy a měřicími přístroji. Vliv počasí na přírodu a krajinu.
 EU Šablony I: Připravené materiály z projektu EU (šablony Vzájemná spolupráce
pedagogů a Tandemová výuka), které aktivně podporují a doplňují přírodovědné vzdělávání
žáka. Materiály připravili sami učitelé školy. Byly nakoupeny i pomůcky, které přírodovědnou
gramotnost podporují. Ze strany pedagogů školy je doporučen nákup dalších moderních
didaktických pomůcek.
Výroční zpráva 2018/19
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 DOBROVOLNICTVÍ: Čtvrtý ročník dobrovolnického projektu 72 HODIN – Máknem a bude
to… Úklid v širším okolí školy. Termín: 11. 10. 2018 – 3 dny dobrovolnických aktivit, které
pomohou druhým a přírodě. UKLIĎME ČESKO: duben 2019.
 ZAPOJENÍ SE DO MONITORINGU PTACTVA V OKOLÍ ŠKOLY (vyžádání ptačí budky
s kamerou)
 EKOSYSTÉMY A DĚTSKÁ UNIVERZITA: Hlubší vhled do ekosystému lesa a okolí vod.
Opětovné zapojení žáků naší školy do projektu Dětská univerzita při FPE ZČU, součástí byly
přírodovědné předměty. V rámci Dětské univerzity byli v kurzech zapojeni 4 pedagogové naší
školy.
 VÝUKOVÉ PROGRAMY V ZOO

Třída
I. A, B, C

Datum
2. 4. 2019

Název programu
Domácí zvířata

II. A, B, C
III. A, B, C
IV. A, B, C
V. A, B
VI. A

12. 4. 2019
17. 4. 2019
8. 4. 2019
25. 10. 2018
12. 11.2 018

Naše příroda
Cesta do Afriky
Cesta do Afriky
Etologie
Zoohrátky

VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A, B

26. 4. 2019
13. 11. 2018
17. 10. 2018
22. 10. 2018
6. 12. 2018

Akva-tera
Amazonie
Středomoří
Zoohrátky
Pochybné suvenýry aneb…

IX. A

19. 12. 2018

Zajímavosti ze světa rostlin

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 pozitivního hodnocení.
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6.3 Partnerství se školami v tuzemsku
Spolupráce s mateřskými školami – 31., 80., 89. MŠ Plzeň
Spolupráce se základními školami – 7. ZŠ a MŠ Plzeň
Spolupráce se středními školami – Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí, Církevní
gymnázium, Církevní střední škola
Spolupráce se ZČU – pedagogickou fakultou

6.4 Partnerství se školami v zahraničí
Škola nemá partnerskou školu v zahraničí.
6.5 Zapojení do projektů
Škola ve školním roce 2018/19 dokončila projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006736 –
Rozvoj gramotností na 13. ZŠ Plzeň v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Škola spolupracuje od školního roku 2013/14 s Gymnáziem Plzeň, Mikulášské náměstí
v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních a
základních školách v Plzeňském kraji. Opět proběhl projektový den fyziky pro žáky 9. ročníku.
Ve školním roce 2018/19 proběhl první výukový den pro žáky 8. ročníku v rámci spolupráce s
Církevním gymnáziem v rámci jejich evropského projektu. Aktivity byly cílené do
přírodovědné oblasti (přírodopis, chemie, zeměpis) a na anglický jazyk.
Díky sdílení budovy Táborská 28 s Církevní střední školou probíhá těsná spolupráce
s pedagogy a studenty této školy. Naši žáci mají možnost navštívit terária, studenti se svými
pedagogy připravili pro naše žáky aktivity z oblasti zdravovědy.
Škola v rámci své činnosti vypracovává vlastní dílčí školní projekty, které jsou finančně
zabezpečovány částečně ze státního, provozního rozpočtu, případně za pomoci KRPŠ. Další
prostředky se snažíme získávat podáváním žádostí o grantové příspěvky.
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6.6 Výchovné poradenství
6.6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Žáci s menšími vzdělávacími obtížemi jsou vzděláváni s podporou 1. stupně, učitel vytváří
Plán pedagogické podpory, se kterým seznámí žáka, zákonné zástupce a ostatní vyučující.
Tato podpora je poskytována také cizincům z důvodu jazykové bariéry. V tomto školním roce
byl PLPP nastaven 15 cizincům, 14 cizincům byla nastavena vyšší podpora PPP.
Jestliže se poskytnutá podpůrná opatření jeví jako nedostačující, je žákům a jejich zákonným
zástupcům doporučeno odborné vyšetření v PPP, případně v SPC. Ve školním roce 2018/19
bylo k odbornému vyšetření zasláno 38 žáků. Těmto žákům je další podpora stanovena dle
doporučení ŠPZ, se kterým je také pravidelně konzultováno vhodné nastavení těchto
podpůrných opatření.
Ve školním roce 2018/19 bylo vzděláváno 101 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
z toho je 72 žáků ZŠ a 29 žáků přípravného ročníku. S personální podporou bylo vzděláváno
11 žáků za pomoci 9 asistentů pedagoga, 7 žákům byla poskytována pedagogická intervence.
Přehled počtu žáků vzdělávaných pomocí podpůrných opatření

PLPP

IVP / z toho s NFN

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

školou

17

0

0

na základě doporučení
ŠPZ

27

30 / 19

27 / 3

Celkem

44

30 / 19

27

PO zavedené

CELKEM

101

6.6.2. Spolupráce s PPP
S PPP v Plzni probíhá pravidelná spolupráce v rámci konzultací a schůzek. Konzultace, jejichž
předmětem je vhodné nastavení doporučených podpůrných opatření u konkrétních žáků,
probíhají mailem či telefonicky. Ke komunikaci je žákovi přiděleno evidenční číslo. Ve školním
roce 2018/19 proběhlo 5 schůzek, při kterých dochází k vyhodnocení individuálních
vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory. Dalším předmětem jednání je nastavení
personální podpory AP, PI či zakoupení pomůcek NFN.
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6.6.3. Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO….
Ve školním roce 2018/19 bylo svoláno 43 výchovných komisí, 3 případová setkání za účasti
OSPOD. Z jednotlivých jednání byl proveden zápis.
Se SPC či SVP probíhá konzultace nepravidelně, podle potřeby. Škola zákonným zástupcům
žáků s výchovnými obtížemi doporučuje konzultaci v SVP, případně diagnostický pobyt.
Škola v případě potřeby spolupracuje také s ostatními složkami, zejména s ÚMO či Policií ČR,
na základě jejich žádosti píše a předává hodnocení žáků.

Soutěž

Název soutěže

mezinárodní

---

republiková

Výtvarná soutěž k výročí
Albatrosu

regionální
(krajská)

okresní
(městská)

Počet
zúčastněných
žáků

6.7 Účast v soutěžích
Umístění
1.
místo

2.
místo

3.
místo

jiné

22

Sběr papíru

X
5.-13., 28.-31, 50.

Kormat – matematická soutěž

4

Bezpečnostní pásy ve vozidle

6

Malý záchranář

4

5.

Pohár hejtmana PK – florbal

11

X

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

10

15.

Dopravní soutěž mladých
cyklistů – starší žáci

4

Řemeslo má zlaté dno

2

Dopravní soutěž mladých
cyklistů – starší žáci

4

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

11

5.

AŠSK – florbal

9

6.

Dějepisná olympiáda

1

X
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Školní

Matematický klokan

3. – 9.
ročník

Konverzační soutěž v NJ

4

Dějepisná olympiáda

12

Na úrovni školy jsou velmi oblíbené soutěže, které organizují pro žáky učitelé ve spolupráci
s dětmi. Na podzim byla soutěž o nejhezčí postavičku z kaštanů a dalších přírodnin a soutěž
k mezinárodnímu dni zvířat. Tradiční soutěží je vánoční a velikonoční kvíz.
Učitelé posílají do soutěží výtvarné práce svých žáků.

7 Údaje o zapojení školy do:
7.4 rozvojových programů
Ve školním roce 2018/19 se škola zapojila do dvouletého rozvojového programu EU Šablony I, který byl ukončen k 31. 7. 2019. Od 1. 8. 2019 je realizován program Šablony II.
7.5 mezinárodních programů (např. ERASMUS+)
Ve školním roce 2018/19 se škola nezapojila do žádného mezinárodního programu.
8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Subjekt

Program

Získaná
dotace

MMP

Podpora primární
prevence rizikového
chování

21 000,-

MMP

Podpora k technickému
vzdělávání

45 000,-

MMP
KÚPK

Podpora tělovýchovných
aktiv
Podpora vzdělávání
cizinců na školách

Výroční zpráva 2018/19

18 000,37 500,-

Účel použití
Vzdělávací programy pro žáky, doprava
na outdoorový kurz a materiální
vybavení kurzu
Na realizaci tematické exkurze, nákup
pomůcek do školní dílny, nákup
konstrukčních a elektrotechnických
stavebnic
Sportovní dny a nadstavbové mimoškolní
kurzy
Vedení kroužků českého jazyka
pedagogickými pracovníky školy
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KÚPK

Mikrogrant pro oblast
školství, mládeže a sportu

Světýlko
Obědy pro žáky zdarma
o.p.s.

10 000,-

Podpora adaptačního kurzu pro 6. ročník

5 000,-

Financování obědů pro dva žáky

Škola obdržela na činnost školy sponzorské dary v celkové výši 11 488,- Kč.
9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na 13. ZŠ Plzeň inspekční činnost provedená ČŠI.
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Žádný ze zaměstnanců se neúčastnil vzdělávání v rámci celoživotního učení. Dva učitelé
dokončovali vysokoškolské studium pro získání kvalifikace.
Dva pedagogičtí pracovníci si zvyšovali kvalifikaci.
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 2018
1

Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů

Ostatní

45,48 / 41,5895

15,05 / 14,6760

34 004,- Kč

19 600,- Kč

Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Základní údaje o hospodaření školy

Příspěvek zřizovatele na investice

0

Příspěvek zřizovatele na provoz

4 897

Státní rozpočet – příspěvek na přímé
vzdělávání

28 023

Vlastní tržby a výnosy

3 633

Finanční prostředky z dotací a grantů

237

Příjmy celkem

36 790

Náklady celkem

36 721

Hospodářský výsledek

69

Údaje v tis. Kč

V Plzni 20. 10. 2019

Zdeňka Vrátníková
ředitelka školy
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Příloha výroční zprávy
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