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Výroční zpráva 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, příspěvkové
organizace
v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP
za školní rok 2015/2016

1
1.1

1.2

1.3

Základní údaje o škole
Název: 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace
sídlo: nám. Míru 6, 301 00 Plzeň
IČ: 708 79 320
zřizovatel školy: Město Plzeň
vedení školy: Mgr. Zdeňka Krausová, ředitelka školy
Mgr. Lubomíra Vlachá, zástupkyně ředitelky
telefonní spojení: 378 027 250 - 52
e-mailové spojení: skola@zs10.plzen-edu.cz
webové stránky školy: www.zs10.plzen.eu
Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení
Rozhodnutí ze dne – 5. 9. 2007
Č.j. MŠMT – 21 194/2007 – 21
S účinností od – 5. 9. 2007

Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení)
Adresa
Počet tříd

3

Počet žáků

Hlavní budova, ředitelství
Místa poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb

nám. Míru 6, 301 00 Plzeň
nám. Míru 4, 301 00 Plzeň
nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

19
4 odd. ŠD
1 odd. ŠD

442
118
23

Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských
zařízení
Popis oboru
Kód oboru
Kapacita oboru
Základní škola – denní forma vzdělávání
79-01-C / 01
580
Název ŠVP
V ročníku
ŠVP ZV Sluníčko
1. – 9.

1.4

1.5
Součásti školy
Název součásti

Počet žáků
2015/2016
442
141

ZŠ
ŠD

Počet tříd, oddělení, skupin
2015/2016
19
5

1.6
Zařízení školního stravování
Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
0
0
0

Celkový počet
zaměstnanců
0

Přepočtený počet
zaměstnanců
0

Škola nemá vlastní školní jídelnu. Žáci se stravují v 10. školní jídelně.

1.7

Zajištění dalšího stravování
ano
ano
ano

Projekt Mléko do škol
Projekt Ovoce a zelenina do škol

1.8

Typ školy
úplná

spojené ročníky v jedné třídě: ne

1.9

Spádový školský obvod školy
MO Plzeň 3 – Jižní Předměstí, Bory.

1.10

Speciální třídy

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou
S rozšířenou výukou
S rozšířenou výukou
S rozšířenou výukou

ne

Počet
tříd
0
0
4
5
2
3

Počet zařazených žáků

Poznámka

0
0
97
115
25/23
68

0
Dle výkazu M 3
Informatika
Anglický jazyk
Anglický jazyk /bez zaměření
Německý jazyk

4

S rozšířenou výukou

1

14/14

Německý / francouzský jazyk

1.11 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
0
Sluchově postižení
1
Zrakově postižení
0
S vadami řeči
0
Tělesně postižení
0
S více vadami
0
S vývojovou poruchou učení
22
S vývojovou poruchou chování
3
Autisté
1
Celkem
27

Ročník
0
5.
0
0
0
0
2. – 8.
3., 5.
9.

Materiálně technické zajištění školy
Škola je nadstandardně vybavena. Využíváme:
- 104 počítačů, 50 počítačů mohou využívat žáci školy, všechny jsou připojeny na internet,
jediný počítač bez připojení k internetu je ve školní družině,
- 20 interaktivních tabulí v odborných učebnách i v kmenových třídách,
- 12 odborných pracoven v hlavní budově školy – fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a
dějepisu, angličtiny, němčiny a francouzštiny, výtvarné výchovy, hudební výchovy, výchovy
k občanství a ke zdraví, mediální výchovy s žákovskou knihovnou, 2 učebny informatiky s
dataprojektory, v budově na nám. Míru 4 školní dílny a keramickou dílnu - vybudována
v červnu 2015,
- venkovní učebnu v prostoru mezi tělocvičnou a hlavní budovou školy,
- učitelskou knihovnu,
- v řadě tříd byla provedena rekonstrukce stropních zářivek, rekonstrukce parket a výměna tabulí
za pylonové,
- novým nábytkem byly vybaveny již všechny kabinety,
- všichni žáci školy používají šatní skříňky,
- nově byly zrekonstruovány šatny družiny a všechna oddělení jsou nově vybavena nábytkem,
- v hlavní budově bylo vybudováno V. oddělení ŠD,
- v učebně výtvarné výchovy je nový nábytek, dokoupeny sušáky na výkresy,
- v pracovně informatiky byly vyměněny počítače, zakoupeny vizualizéry a GPS.
Škola využívá školní zahradu s fóliovníkem, tělocvičnu se sociálním zázemím (toalety, šatny,
sprchy), školní hřiště s umělým povrchem.
Materiálně technické vybavení školy je na vysoké úrovni, přesto plánujeme do dalšího období
provést rekonstrukci dlažby ve vstupním vestibulu a v přízemí školní budovy (poslední chybějící
nová dlažba).
1.12

Školská rada
Školská rada je zřízena s platností od 13. 7. 2005 a má šest členů.
Přílohou č. 8 ze dne 19. 3. 2015 byla provedena změna složení ŠR za zákonné zástupce žáků a
zástupce zřizovatele.
1.13
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Personální zabezpečení činnosti školy

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický / přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků
31 / 30,4
(včetně vychovatelek ŠD) k 1. 9. 2015
Z toho odborně kvalifikovaných
30/29,45
2.1

%
100
3

2.2

Počet 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: 2

2.4

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4
(odchod do důchodu, stěhování mimo Plzeň, ukončení zástupu za MD a RD)

2.5

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 7

2.6
Věk

Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
2
0
0
0
2

do 35 let
36 – 50 let
51 – 60 let
60 – více let
Celkem
Rodičovská dovolená

2.7
Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu
Keramická dílna – vánoční dekorace
Personalistika pro školy a školská zařízení
Plasty v každodenním životě z hlediska zdraví a životního prostředí
Správní řízení v praxi ředitelů škol
Čeština nemusí být nudná
Učitel in
3D kreslení v programu Google Sketch Up Make
Individualizované a kooperativní učení s iPadem
Developing Digital Skills in your Classroom
Kouzelná půda
Naučte se uchovat, záložkovat, sdílet a komentovat zajímavé infor.
Činnost ŠD
Zábavné vyučování na I. st. ZŠ – rozvíjíme čten. a mat. gramotnost
Jak dosáhnout dobrých vztahů ve třídě
Netradiční pomůcky v hodinách M a Čj na I. st.
6

Ženy
6
11
7
1
25
3
Počet zúčastněných
pracovníků
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Není chyba jako chyba
Využití ICT ve výuce M a přírodních věd
Keramická dílna – jarní inspirace
Děti na startu
Schůzka administrátorů aplikace Škola OnLine
II. setkání koordinátorů environmentální výchovy
Základní kurz lyžování
Technika a ICT – Cherchez la femme!
Roadshow pro školy
Netradiční pomůcky v hodinách M a Čj na I. st.
Vývojové tendence současné češtiny
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP
Finančně gramotná škola
Repetitorium školské legislativy (ŠD)
Vybrané barevné reakce iontů přechodných prvků
Matematika v projektových dnech – vyučujeme prakticky
1. setkání zástupců ZŠ a MŠ v rámci ORP Plzeň
Celkem
32
2.8

3

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
38

Asistenti pedagoga
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 0
 pro žáky se soc. znevýhodněním (fyzický/přepočtený): 0
 pro žáky se zdravotním postižením (fyzický/přepočtený): 0
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol

3.1
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
70

10

60

3.2
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počet
Přijatí na
absolventů Gymnázia Gymnázia Gymnázia
SOŠ
celkem
4 letá
6 letá
8 letá

3

SOU

Jiné

11

1 studium v
zahraničí

(absolvent ZŠ =
9 let PŠD)

41

1

1

1

28

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

---------------7
2

3.3
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------3
2

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.
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3.4
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/2016
Počet kurzů
Počet absolventů
0
0
4

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1
Prospěch žáků (stav k 31. 8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
437 + 5
196
podle § 38
-

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

212

29 + 5 podle
§ 38

18

0

počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)

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

Počet žáků
1. pololetí
8
3

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

4.4

2. pololetí
14
8

61 538
849

Přestupy žáků mezi ZŠ

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 14
Důvody: stěhování, umístění do dět. domova, přestup na ZŠ speciální, návrat do vlasti
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 27
Důvody: stěhování, rodinné důvody, nespokojenost s předcházející školou
Prevence rizikových jevů
Vyhodnocení Preventivního programu ve školním roce 2015/2016
Realizace PP
Preventivní program je součástí Plánu výchovně vzdělávací práce školy. Školní metodička
prevence koordinuje jeho tvorbu, vede a kontroluje jeho realizaci, předkládá ho vedení školy a
seznamuje s ním ostatní pedagogické pracovníky školy a školní družiny.
Prevencí rizikových projevů chování dětí a mládeže se zabýváme řadu let, každý rok máme
připravený program, který zahrnuje výchovu ke zdravému životnímu stylu, protidrogovou
koncepci, prevenci šikany včetně kyberšikany i prevenci rasismu, intolerance a xenofobie. Náš
5

8

Preventivní program zohledňuje vzájemně se prolínající a ovlivňující aspekty zdraví fyzického,
psychického a sociálního. Snažíme se, aby žáci uměli zaujmout vlastní postoje k uplatňování
zdravého životního stylu a kultivovali své chování a rozhodování v situacích souvisejících
s aktivním zdravím.
Výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na osvojování sociálních dovedností, které vedou
k samostatnému, odpovědnému rozhodování a k posilování zdravého sebevědomí, které je
základem vyrovnané odolné osobnosti nepodléhající závislostem.
Chceme, aby si žáci uvědomili, že každý jedinec může do značné míry zmenšit rizika a zlepšit
kvalitu svého života a prostředí. Velký důraz klademe především na to, aby si rodiče i učitelé
uvědomili, že nejlepší prevencí je věnovat dětem co nejvíce svého volného času. Proto se
snažíme zapojovat děti do mimoškolní činnosti v odpoledních hodinách: v družině a
v zájmových útvarech SRPDŠ naší školy.
Učitelé vedli systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na
demokratických principech respektujících individualitu a úctu k životu druhého člověka.
Začátek školního roku jsme zahájili již tradiční celoškolní akcí - Dnem přátelství. Při této akci
pracují třídní učitelé se svými třídami: společně si stanovují pravidla vzájemného chování ve své
třídě a vůči žákům celé školy, hrají různé hry, seznamují nové žáky se třídou a školou. To vše
vede ke vzájemnému respektování a pocitu sounáležitosti se svou třídou a naší školou.
Ve všech projektových dnech spolupracovali žáci ve svých třídách spolu se svými třídními
učiteli.
Pro žáky naší školy byly v průběhu roku připravovány sportovní turnaje, návštěvy divadla, kina,
výstav, uskutečnily se besedy, odborné exkurze a výlety.
Učitelé vytvářeli pro žáky klidné a příjemné prostředí na základě vzájemné důvěry a úcty.
V rámci našeho ŠVP ZV Sluníčko ve výchově ke zdraví a ve výchově k občanství si žáci
osvojovali sociální dovednosti pomocí modelových situací a her. Jednotlivé hry dětem
poskytovaly zamyšlení nad jejich jednáním a chováním. Postupně si tak uvědomují, že mají
právo na svá rozhodnutí, učí se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky a pocity. Důraz se
klade na individualitu dítěte. Sebepoznání a navození modelových situací jim pomáhá řešit
krizové a konfliktní situace. Při skupinové práci se žáci učili tolerovat názory druhých.
Žáci mohou využívat schránky důvěry – jsou umístěny na I. stupni (ve druhém patře), na II.
stupni (ve třetím patře) a na webových stránkách naší školy.
Zástupci tříd se pravidelně scházeli na jednáních školního parlamentu.
Žáci prožívali pocit sounáležitosti se svými třídními kolektivy při projektových dnech, při
školních akcích konaných mimo školu, při účasti na akcích pořádaných školním parlamentem a
školní družinou, při školních výletech. Třídní učitelé pomáhali méně oblíbeným žákům začlenit
se do kolektivu, tím rovněž předcházeli vzniku šikany.
Žáci se zúčastnili mnoha akcí sportovních, vzdělávacích a kulturních. Dosáhli jsme řady úspěchů
v soutěžích, kterých se naše škola zúčastňuje každoročně: v soutěži SAPERE – vědět, jak žít,
Recyklohraní, v 45. ročníku celostátní přehlídky dětských recitátorů, v olympiádách. Letos jsme
se opět zapojili do soutěže týkající se zdravého životního stylu – Zdravá 5.
Sounáležitost s naší školou prožívali žáci při přípravě vánočního jarmarku, velikonočních dílen,
při akcích pořádaných školním parlamentem a při zapojení do projektu „72 hodin pro lidi,
přírodu a místo, kde žiješ.“ Žáci se aktivně zapojili do sběru papíru a plastových víček.
Preventivně jsme s žáky pracovali v souvislosti s problematikou nebezpečných jevů spojených
s používáním internetu, mobilních telefonů (kyberšikanou) ve vyučovacích hodinách předmětů
Informatika a Člověk a svět práce – Mediální výchova. Letos se opět naši žáci zapojili do
projektu Safer Internet Day. Na začátku února proběhly v rámci Dne bezpečnějšího internetu
besedy pro žáky I. a II. stupně, žáci zpracovávali motto letošního ročníku „Zahrajte svůj part pro
lepší internet“.
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V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu se žáci prvního i druhého stupně zapojili opět do
soutěže SAPERE – vědět, jak žít. Po vítězství v okresním i krajském kole postoupil tým z I.
stupně do celostátního finále a obsadil páté místo.
V rámci primární prevence se na škole uskutečnily besedy s Městskou policií Plzeň:
Bezpečně v dopravě – III. A, III. B, V. A, V. B
Setkání s cizí osobou – II. A, II. B
Kyberšikana – VII. A, VII. B
Legální drogy – VIII. A, VIII. B
V uplynulém školním roce jsme neřešili žádný případ kouření v prostoru školní budovy,
nevyskytl se žádný případ držení a kouření marihuany nebo jiných OPL, nemuseli jsme řešit
žádný případ sebepoškozování.
Byl řešen případ nevhodného chování ve skupince tří spolužáků ve třídě V. B, kdy otec žádal
vyřešení dle něj skupinové šikany, což se neprokázalo.
Vypracovala: Mgr. J. Bochnovičová, školní metodička prevence
Akce zaměřené na prevenci rizikových projevů chování
Akce, programy
Den přátelství

Datum
2. 9. 2015

Účast
celoškolní akce

Umíme se chovat?

1. 12. 2015

VI. A

Jak se skáče za totáče
Bezpečně v dopravě
Setkání s cizí osobou
Legální drogy

6. 11. 2015
9. 10. 2015
20. 10. 2015
20. 10. 2015
12. 12. 2016

IX. A, IX. B
III. A, III. B
V. A, V. B
II. A, II. B
VIII. B

Projekty
Safer Internet Day

Datum
9. 2.

Účast
VII. B, IX. A

Soutěže
SAPERE – vědět jak žít

Datum
říjen 2015 –
duben 2016

Finanční gramotnost
Zdravá pětka

Účast
žáci I. a II. stupně
(školní, okresní, krajské a
celostátní kolo)
listopad 2015 – žáci i. a II. stupně
duben 2016
(školní, okresní, krajské a
celostátní kolo)
duben – květen VI. A, B, VII. A
2016
(1. místo v celostátním kole
3 žákyně VI. A)
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6 Nadstandardní aktivity
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou
Organizaci zájmové činnosti zajišťuje hospodářka SRPŠ ve spolupráci se zástupkyní ředitelky a
třídními učiteli.
Ve školní družině pracovalo 6 zájmově zaměřených skupin. Dvě skupiny hry na flétnu, jedna na
kytaru, jedna na výtvarnou činnost, dvě činnosti pracovní, zaměřené na dovedné ruce.
Zájmové kroužky
ročník
Informatika
1.
Informatika
2.
Dramatický kroužek
1. - 3.
Seminář z Čj a M
5.
Šperkařství
3. - 5.
Pěvecký sbor
Sluníčko
1. - 7.
Klavír
1. - 8.
Florbal
6. - 9.
Basketbal
1. - 3.
Basketbal
4. - 6.
Seminář z Čj
9. A
Seminář z Čj
9. B
Webinář a seminář z
M
9. B
6.2
Mimoškolní aktivity
Přehled účasti žáků na mimoškolních akcích, exkurzích, kulturních a vzdělávacích akcích je
uveden v následující tabulce.
Veškeré mimoškolní zájmové aktivity žáků ve škole se nedotkly finančního rozpočtu školy.
Datum + kolo
(okr., kraj.,
rep., mezinár.)

Název soutěže

Účast / umístění

září
22.9.

Rohrerová – 9. A, Sepeši – 9. B, Majerová - 9. B
Deskové hry – Středisko volného
a postupující do kraje – Lhoták – 9. B, Turek – 9.
času
B, Duchková – 9. A

říjen
3.10.

Deskové hry

Krajské kolo – B. Duchková – 9. B, M. Turek –
9. B a J. Lhoták – 9. B – postup do finále

14. 10.

Přírodovědný klokan

Kadet – 8.- 9.tř. počet žáků 24

16.10.2015

Školní kolo soutěže SAPERE vědět, jak žít

IV. A
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říjen, listopad

Výtvarná soutěž Moje popelnice

6., 7. třídy

říjen, listopad

Výtvarná soutěž k projektům EU

8. a 9. třídy, žákyně Smolařová, Ivanová,
,Jelínková z 8. A se umístily na 3. místě

říjen
31. 10. 2015

Zapojení do soutěže: „Moje
čtenářská třída“
Literary Award for Young
Writers

3. A
Žák 9. B – Aleš Zelenka

listopad

11. 11. 2015

Bobřík informatiky – kategorie
KADET

48 žáků 8. a 9. tříd. Úspěšní řešitelé: Plevač
Antonín, Smolařová Barbora, Köllerová Gabriela,
Zelenka Aleš, Plevačová Libuše, Reich Lukáš,
Štál Jan, Dvořáková Veronika, Strnad Maxim
53 žáků 6. a 7. tříd. Úspěšný řešitel: Ondřej
Lukeš

Bobřík informatiky – kategorie
BENJAMÍN
Školní kolo soutěže SAPERE 12. 11. 2015
V. AB
vědět, jak žít
Hledá se nejlepší mladý chemik
žáci 9. A a 9. B (1. místo Hahnová, 2. místo
19. 11. 2015
ČR (školní kolo)
Furstová, 3. místo Plevač)
Celostátní kolo v deskových
Jáchym Lhoták – 9. B / 3. místo /, Bára Duchková
28. 11. 2015
hrách
– 9. A / 10. místo /
listopad Finanční gramotnost – školní
8. A, B, 9. A, B
prosinec
kolo, 2. stupeň
Sapere - vědět, jak žít – školní
listopad - březen
6. – 9. tř.
kolo, 2. stupeň
12. 11. 2015

prosinec
2. 12. 2015
3. 12. 2015
10. 12. 2015
10. 12. 2015

Dějepisná olympiáda – školní
kolo
Finanční gramotnost – školní
kolo, 1. stupeň
Olympiáda z českého jazyka –
školní kolo
Hledá se nejlepší mladý chemik
ČR (2. kolo)

15. 12. 2015

Biolog. olympiáda kat. C

16. 12. 2015

Biolog. olymiáda kat. D

18 žáků 8. a 9. ročníku. Postupující do okresního
kola: Jan Štál, IX. A
V. A, B
20 žáků 8. a 9. ročníku. Postupující do okresního
kola: Barbora Smolařová, VIII. A
3 žáci 9. A (Hahnová, Furstová, Plevač), dále
postoupil Plevač (10. místo)
19. žáků postupující do okresního kola: Jan Štál
/9. A/ a Bára Smolařová /8. A/
24 žáků – postupující do okresního kola: Tomáš
Janda /6. B/ a Vojtěch Suchánek /6. B/

leden
7. 1. 2016

Záchrana zvířat I

6. A, B, 7 A, B

12. 1. 2016

Hledá se nejlepší mladý chemik
ČR (3. regionální kolo)

Antonín Plevač 9. A (8. místo)
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13. 1. 2016
18. 1. 2016
19. 1. 2016
25. 1. 2016
28. 1. 2016

Zeměpisná olympiá 6.tř.
Zeměpisná olympiáda, kat. B,
škol. kolo
Zeměpisná olympiáda, kat. C,
škol. kolo
Sapere - vědět, jak žít, 1. st.,
okresní kolo
Finanční gramotnost, 1. st.,
okresní kolo

12 žáků – postupuje do okresního kola Vojtěch
Suchánek/6.B/
7. třídy, 21 žáků, postup do OK – Lukeš O., VII.
A
8. a 9. třídy, 25 žáků, postup do OK – Hahnová
M., IX. A
Chodorová, Vlková, Moraru, náhr. Huong Le
Thien (1. místo)
Vlková, Hynešová, Soukupová, náhr. Brožek (1.
místo)

únor
Finanční gramotnost, 2. st.,
okresní kolo
Sapere - vědět, jak žít – okr.
kolo, 2. st.
Uspořádání okresních kol
v basketbalu pro dívky III. a IV.
kategorie
Okresní kolo zeměpisné
olympiády

Nývltová, Plevač, Plevačová, Duchková (1.
místo)

únor-březen

Školní kolo soutěže Office Aréna

Žáci 2. stupně, postupující B. Duchková (IX. A)

16. 2. 2016

Recitační soutěž

Veselý O., Hošek D., Kunstmüller M. (1., 2. a 3.
místo)

24. 2. 2016

Recitační soutěž

Veselý O., Hošek D. (3. místo O. Veselý)

únor-květen

Vyzkoušej si být učitelem

Příprava soutěžních prací

9. 2.

Konverzační soutěž v Aj

žáci 2. stupně

10. 3. 2016

Finanční gramotnost, 1. st.,
krajské kolo

Vlková, Hynešová, Soukupová, náhr. Brožek (1.
místo)

15. 3. 2016

Matematický klokan

Zájemci 6. – 9. třídy

Sapere - vědět, jak žít, 1. st.,
krajské kolo
Finanční gramotnost, 2. st.,
krajské kolo
Sapere - vědět, jak žít –krajské
kolo, 2. st.

Chodorová, Vlková, Moraru, náhr. Huong Le
Thien (1. místo)
Nývltová, Plevač, Plevačová, Duchková (1.
místo)

Pythagoriáda, školní kolo

Zájemci 6. – 8. třídy

8. 2. 2016
9. 2. 2016
9. 3. 2016 a
10. 3. 2016
15. 2. 2016

Turek, Strnad, Jíchová (1. místo)
Žákyně 2. stupně
Vojtěch Suchánek /6. A/, O. Lukeš /7. A/,
Michaela Hahnová /9. A/

březen

21. 3. 2016
22. 3. 2016
29. 3. 2016
31. 3. 2016
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Turek, Strnad, Jíchová (2. místo)

duben
8. 4. 2016
12. 4. 2016
13. 4. 2016
20. 4. 2016
26. 4. 2016
26. 4. 2016
27. 4. 2016

Zdravá 5 aneb Coolinaření se
zdravou5
Krajské kolo soutěže Office
Aréna 2016
Okresní kolo biologické
olympiády
Okresní kolo biologické
olympiády
Finanční gramotnost, 1. st.,
celostátní kolo
Finanční gramotnost, 2. st.,
celostátní kolo
Sapere - vědět, jak žít, 1. st.,
celostátní kolo

6. A, B, 7. B
B. Duchková (IX. A), 1. místo
Bára Smolařová 8. A / 15. Místo /, Jan Štál 9. A
/22. místo /
Vojta Suchánek 6. B / 19. místo /, Tomáš Janda 6.
B / 26. místo /
Vlková, Hynešová, Soukupová (4. místo)
Plevač, Plevačová, Duchková (7. místo)
Chodorová, Vlková, Moraru (5. místo)

29. 4. 2016

Řemeslo má zlaté dno

2. st. Sára Jíchová / 8. B / - Sluneční soustava

29. 4. 2016

Řemeslo má zlaté dno

1. st. Ondřej Veselý /3. A/- Na lavičce

4. 5. 2016

Plzeňská dopravní liga

Jenčík, Brožek, Hynešová, Vlková 11. místo
(5. B)

16. 5. 2016

Celostátní kolo soutěže Office
Aréna 2016

B. Duchková (IX. A)

11. 5. 2016

Dopravní soutěž

Vomáčka /8. B/, Hahnová /9. A/, Plevačová
/9. A/, Huml /9. A/ - 7. místo

12. 5. 2016

Školní kolo: Vyzkoušej si být
učitelem

Postupující: Ziegler, Kanaloš, Lhoták

květen

24. 5. 2016

Branný den

28. 5. 2016

Zdravá5

Háhnová /9. A/, Vomáčka /8. B/, Varga /6. B/,
Lukeš /7. A/, Novoveská /8. B/, Huml /9. A/,
Koky /7. B/, Maur /6. B/ - 2. místo
Sýkorová Eliška, Alice Lhotáková a Míša
Tomášková tř. 6. B – 1. místo v republice

červen
18. 6. 2016
květen, červen

Vyzkoušej si být učitelem –
finálové kolo
8. ročník výtvarné soutěže
„Dávají za nás ruku do ohně“
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1. místo Ziegler (VIII. A), 3. místo Kanaloš, 4.
místo, Lhoták (IX. B)
3. místo, B. Smolařová 8. A

6.3
Partnerství se školami v tuzemsku
Škola nemá uzavřenou partnerskou smlouvu s žádnou mimoplzeňskou tuzemskou školou.
Spolupracujeme se SŠ a SOU v Plzni:
- SŠ informatiky a finančních služeb – Klatovská 200 G,
- SOU elektrotechnické – Vejprnická 56, Plzeň,
- SOU stavební – Borská 55, Plzeň,
- SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara – Klatovská tř., Plzeň,
- Soukromá SUPŠ – Zámeček, s.r.o. – Pod Vinicemi 82, Plzeň.
Naši žáci z vyšších ročníků se seznamovali s učebními obory formou exkurzí během školního
roku, a tím získávali představu o případné volbě povolání.
Žáci 9. tříd se zúčastňují Dne otevřených dveří – nebo jim vedení školy umožňuje exkurze i
mimo tyto dny pro veřejnost.
SŠINFIS pořádala v rámci projektu technického vzdělávání akce a soutěže pro naše žáky.
22. MŠ, Zikmunda Wintra 9, Plzeň:
Naše škola má sepsanou smlouvu o spolupráci zejména I. stupně a ŠD s 22. MŠ. Jedná se o
návštěvy vyučovacích hodin předškolních dětí z MŠ v našich 1. třídách, dále o exkurzi dětí MŠ
v naší ŠD a naopak. Děti z MŠ se zúčastňují některých akcí nebo besed, které pořádají naše
vychovatelky pro žáky ŠD. S vyučujícími MŠ spolupracujeme při zápisu dětí z MŠ do 1. třídy
ZŠ. Škola propůjčuje zdarma MŠ školní zahradu a školní hřiště. Uspořádali jsme pro děti z MŠ
divadelní vystoupení, hry ve školní zahradě apod.
Uskutečnila se společná schůzka učitelek 1. a 2. Tříd s učitelkami MŠ.
FPE ZČU:
Škola má uzavřenou smlouvu s FPE ohledně pedagogické praxe studentů na naší škole. Studenti
pravidelně absolvují na naší škole náslechovou i výstupovou praxi.
6.4
Partnerství se školami v zahraničí
Škola dosud nemá uzavřené partnerství s žádnou zahraniční školou. Probíhalo jednání
s Kanceláří primátora o možnosti uzavření partnerské smlouvy se školou v Limoges ve Francii.
Čekáme na výsledky jednání a přidělení partnerské školy v Limoges.

6.5

Zapojení do projektů

6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015
Pro prezentaci našeho propojení s projektem města jsou umístěny u vchodových dveří a ve
vestibulu školy informační tabule s logem Plzeň 2015.
Na podporu projektu se naši žáci zúčastňují řady kulturních akcí, soutěží, výstav apod. Např.:
- celoškolní akce Den přátelství,
- 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ (účast 10 tříd I. stupně a 3 tříd II. stupně) – 3
dny plné dobrovolnických aktivit,
- Recyklohraní – velká podzimní a zimní sběrová soutěž,
- Evropský den záchrany života,
- Plzeňský literární festival,
- výtvarná soutěž Moje popelnice,
- výtvarná soutěž k projektům EU – Cesta za pokladem,
- Divadlo Alfa – Pirát 007,
- Polanova síň – vzdělávací pořady Jak se skáče za totáče, Umíme se chovat?,

15

-

Plzeň – historické budovy,
Planetárium v Techmania Science Center,
Knihovna Bory – Vánoce,
Eurocentrum Plzeň – Vánoce v Evropě,
Všichni žáci školy se zapojili do aktivit projektového dne 18. 12. na téma "Vánoce v Plzni EHMK 2015“ – Plzeňské podzemí – výstava Světýlka v hlubinách, Vánoce v historické
Plzni, Plzeňské betlémy.

6.5.2 Ostatní
1) Projekt eSafety Label – za úroveň zabezpečení ICT prostředí naší školy jsme získali
bronzovou etiketu eSafety Label, která má platnost do 02/2017. Naše škola pravidelně
věnuje velkou pozornost problematice kyberšikany, chování žáků v kyberprostoru, přístupu
k online technologiím a zabezpečení ICT (ve spolupráci se SITmP), pořádáme různé
přednášky a akce. Již několik let se zapojujeme do Dne bezpečnějšího internetu (Safer
Internet Day) a obdrželi jsme individualizovaný akční plán zaměřený na problematiku ebezpečnosti 10. ZŠ.
2) Den bezpečnějšího internetu 2016
Jako jediná škola v Plzeňském kraji se i letos žáci naší školy zapojili svými aktivitami do
Dne bezpečnějšího internetu 2016 (SID 2016). Letošní Safer Intenet Day provází motto:
"Zahrajte svůj part pro lepší internet".
Žáci VII. B diskutovali o možnostech, které nabízí v současné době internet. Vše zpracovali
pomocí slovních mraků. Žáci IX. A v rámci diskuse navázali na Program Schools@Google,
v rámci kterého navštívili pobočku českého Googlu v Praze. Během interaktivního
workshopu se seznámili se světem online technologií, naučili se také základy internetové
bezpečnosti, zjistili možnosti kariérního uplatnění v technologických firmách.
3) Office Aréna 2016
Žákyně IX. A po vítězství ve školním a krajském kole reprezentovala v pondělí 16. května
2016 naši školu a Plzeňský kraj v celostátním finále soutěže Office Arena 2016, které se
konalo v prostorách společnosti Microsoft v Praze.
Představila svůj projekt Strelície - sportovní odpoledne pro děti z okolních škol, který
vytvořila v aplikacích Word, Excel a Power Point, doplnila ho vlastním videem, logem i
dalšími multimediálními prvky. Finále ověřilo schopnost jednotlivých soutěžících
prezentovat vlastní projekt před odbornou porotou.
Soutěž Office Arena dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s
aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Cílem soutěže je motivovat
žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními
informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při
vstupu na pracovní trh. Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v
oblasti komunikačních dovedností a používání informačních technologií.
4) Sapere - Vědět, jak žít 2016
Od října do prosince se žáci naší školy opět zapojili do školního kola 6. ročníku soutěže
„SAPERE – vědět, jak žít“. Zařadili se tak mezi 28 318 žáků a studentů základních a
středních škol z celé ČR. Cílem soutěže je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem
žáků základních a středních škol a dalších občanů ČR a celé EU o zdravý životní styl, včetně
zdravé výživy.
Školního kola soutěže se zúčastnilo 57 žáků 1. stupně, kteří odpovídali online na 13 otázek v
časovém limitu 30 minut a 163 žáků 2. stupně, kteří odpovídali online na 15 otázek v limitu
30 minut. V únoru se družstva žáků 1. a 2. stupně zúčastnila okresního kola, žáci 1. i 2.
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5)

6)

7)

8)

stupně svoje kategorie vyhráli a postoupili do kola krajského. V něm družstvo 1. stupně
vyhrálo, tým 2. stupně skončil na 2. místě.
Ve středu 27. dubna 2016 se zástupci naší školy zúčastnili v kongresovém sále (refektáři)
historického areálu EMAUZY v Praze celostátního kola soutěže SAPERE – vědět, jak žít.
Nad finálovými koly soutěže převzal záštitu Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví ČR,
Jaroslav Fidrmuc, náměstek MŠMT ČR, 7 krajských hejtmanů a Petr Dolínek, první
náměstek primátorky Hlavního města Prahy. Na průběh finálových kol dohlížela odborná
porota pod vedením Miroslavy Salavcové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.
V jednotlivých otázkách rozhodovala kromě správnosti odpovědi i rychlost odeslání. Tři
žáci si vedli velmi dobře a ve své kategorii obsadili výborné 5. místo.
7. ročník soutěže Finanční gramotnost
Žáci naší školy se již pošesté zapojili do celostátní soutěže Finanční gramotnost. V období
září až prosinec soutěžilo 54 623 žáků a studentů základních a středních škol z celé ČR.
Školního kola soutěže se zúčastnilo 39 žáků 1. stupně, kteří odpovídali online na 15 otázek v
časovém limitu 30 minut a 57 žáků 2. stupně, kteří odpovídali online na 17 otázek v
časovém limitu 30 minut.
Po vítězství v okresním a krajském kole postoupili žáci v obou kategoriích do celostátního
finále a reprezentovali 10. ZŠ a Plzeňský kraj. Finále soutěže se uskutečnilo v zajímavých
prostorách historického areálu benediktinského opatství EMAUZY v Praze, který je
současně konkrétní připomínkou odkazu Karla IV., nejvzdělanějšího panovníka své doby.
Finále již tradičně zahájil Miroslav Singer, guvernér České národní banky.
Soutěž FG je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a žákům všech středních
škol v těchto základních tematických okruzích: informační, peněžní, cenová, rozpočtová a
právní gramotnost, ochrana spotřebitele.
Umístění:
4. místo v ČR - tým 1. stupně.
7. místo v ČR - tým 2. stupně.
Projekt RHK PK
Naše škola se zapojila do projektu Technika a ICT - Cherchez la femme, podpora
odbourávání genderové segregace v PK, realizuje Akademie Hospodářské komory PK.
Období realizace projektu je od 1. 7. 2014 do 30. 4. 2016. Cílem projektu je zvýšení zájmu
dívek o studium technických a ICT oborů prostřednictvím realizace komplexního souboru
aktivit zaměřených na dívky ZŠ a gymnázií, jejich rodiče a vyučující.
Účast na akci - Perspektiva technického a odborného vzdělávání v PK.
Zapojení do soutěže Řemeslo má zlaté dno – účast 2 žáků.
Účast v projektu technického vzdělávání - SŠINFIS
Pro 20 žáků 9. ročníku připravila SŠINFIS technický kroužek, ve kterém si žáci mohli
vyzkoušet praktické činnosti související se studiem technických oborů, zejm. oboru
informační technologie (sestavení jednoduché domácí PC sítě, programování robota,
experimenty z fyziky). Proběhlo 8 2hodinových lekcí pro dvě skupiny po 10 žácích, pro obě
vždy ve čtvrtek odpoledne.
Projekt finančně podpořil Plzeňský kraj.
Žáci naší školy (jako účastníci projektu) byli pozváni SŠINFIS na veřejnou prezentaci „
Ručičky kraje“ na nádvoří KÚ. Zúčastnili se žáci 8. tříd, kteří se budou v příštím školním
roce 2016/17 opět účastnit technických kroužků, které pro ně SŠ bude pořádat.
Naše škola se 8. rokem zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajištění recyklace
drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií. Naše škola je vybavena sběrnými nádobami
na použité baterie, drobná elektrozařízení a tonery.
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Celkem se podařilo odeslat 42 kg drobného elektrozařízení, dále počítače a další vyřazené
elektrozařízení z majetku školy.
Uspořádali jsme soutěž ve sběru baterií
Během školního roku jsme odeslali z naší školy 195 kg baterií.
a) Zapojili jsme se do akce Věnuj mobil
Celkem se podařilo odeslat 25 mobilních telefonů.
b) Plnili jsme aktuální úkoly
Naši žáci se zapojili do projektů, pokusů, soutěží, výtvarných a fotografických úkolů, které
organizátoři projektu průběžně zadávali. Jednalo se o tyto úkoly:
 Kam s ní? Kdo to ví?
 Od mávání k mobilu, od energie k pohybu
 V rámci bádání zahájíme pátrání!
 Není vzduch jako vzduch
Do plnění úkolů se zapojily třídy III. B s paní učitelkou Steinigerovou, na anketní otázky
v závěrečném úkolu odpovídaly třídy V. A a IX. AB.
Za jednotlivé úkoly, odeslané baterie, mobilní telefony a drobná elektrozařízení škola
získává body. Ty jsme v letošním roce opět proměnili za knihy, společenské hry, psací,
výtvarné a sportovní potřeby pro zapojené třídy a jednotlivce.
Informace o všech aktivitách v rámci projektu Recyklování byly průběžně zveřejňovány na
webových stránkách školy.
Vypracovala: Pavla Sýkorová
V příloze:
Environmentální vyúčtování za rok 2015
Plakát sběrové akce
Fotografie
9) Zapojení do projektu Zdravá pětka, aneb Coolinaření se Zdravou 5. Zapojili se žáci 6. – 7.
tříd. V celorepublikovém finále získaly žákyně 6. třídy 1. místo.
(V příloze – zpráva koordinátorky EVVO)
10) Projekt „Zdravé zuby“ – zapojeny všechny třídy na I. stupni.
11) Účast v 1. a 2. kole soutěže Nejlepší mladý chemik.
12) Zapojení do projektu Sazka – olympijský víceboj
V letošním školním roce se naše škola již podruhé zapojila do projektu SAZKA
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ, který je určen pro žáky základních škol celé republiky. Všichni
žáci školy si plněním osmi disciplín mohli srovnat svou výkonnost s ostatními, stejně
starými vrstevníky. Po splnění všech disciplín obdržel každý žák sportovní vysvědčení, které
mu napoví, v čem je dobrý a co by bylo třeba ještě zlepšovat. Plnění jednotlivých disciplín
probíhalo téměř celý školní rok a bylo zpestřeno různými doplňkovými úkoly, do kterých se
mohly školy zapojit. S našimi žáky jsme kreslili výkresy pro naše olympioniky a vytvářeli
video na téma „To je basketbal“. V této soutěži jsme byli, spolu s dalšími třinácti školami
v republice, vybráni a za odměnu k nám na naši školu zavítala 18. 5. basketbalová
show s Mariánem Přibylem, Jiřím Novotným, Tomášem Reimerem a Filipem Marianem.
Šesťáci a deváťáci se setkali s vicemistryní světa, vítězkou Euroligy a mnohonásobnou
mistryní ČR – Kateřinou Elhotovou. Ta předala i výhru vítězi střelecké soutěže o její
basketbalový dres opatřený autogramem. Dále naše škola získala svou aktivitou trénink s
olympionikem, který by k nám měl zavítat začátkem příštího školního roku.
13) Minisčítání 2015
Od 1. října do 13. listopadu 2015 si žáci 4. - 9. tříd vyzkoušeli aktivitu, která napomáhá
zvyšování statistické gramotnosti - Minisčítání 2015. Zábavně naučná forma má pomoci
dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat
každodenní život. Projektu jsme se účastnili už v roce 2010 a v roce 2012.
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Po vyplnění 19 statistických otázek žáci porovnají své odpovědi s výsledky žáků celé České
republiky nebo vybraného kraje. Projekt zajímavě a prakticky žákům přiblížil princip sběru,
zpracování a využití statistických dat, žáci se seznamují se čtením grafů.
14) Vyzkoušej si být učitelem
I v tomto školním roce připravil Dům digitálních dovedností soutěž pro žáky všech
plzeňských škol: "Vyzkoušej si být učitelem", jejímž cílem je podpořit využívání
interaktivních pomůcek ve výuce a zprostředkovat žákům možnost vyzkoušet si být na
chvíli pedagogem.
V 1. kole si žáci vyzkoušeli roli učitele, vytvořili výukový materiál. Všechny výukové
materiály, hry, sdílené dokumenty, on-line nástěnky, kvízy, komiksy vytvořili autoři sami.
Do 2. kola postoupili Petr Kanaloš (IX. B), Ondřej Ziegler (VIII. A) a Jáchym Lhoták (IX.
B) a později se probojovali na základě hodnocení poroty i do závěrečného kola soutěže.
V pátek 17. června se v Centru robotiky DDD Plzeň uskutečnilo finále. Úkolem pěti
finalistů bylo v 10-15 minutách prezentovat svoje dílo tak, jako by ho využil pedagog ve
škole. O vítězi soutěže rozhodla odborná porota. Zvítězil Ondřej Ziegler (10. ZŠ, Periodická
soustava prvků), Petr Kanaloš (10. ZŠ, Bezpečnost na internetu) obsadil 3. místo a Jáchym
Lhoták (10. ZŠ, Isaac Newton) skončil na 4. místě.

6.6

Výchovné poradenství

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Ve škole je jedna výchovná poradkyně pro I. i II. stupeň. Výchovná poradkyně zajišťovala a
shromažďovala informace k volbě povolání, které předávala vyučující Čsp – Svět práce a
žákům IX. tříd. Organizovala schůzku se zákonnými zástupci žáků V. a VII. tříd, kteří měli
zájem o VG. Pro žáky IX. i VIII. tříd zajistila besedy se zástupci SŠ. Např.:
- Prezentace SOU stavebního Plzeň,
- Prezentace SOU elektrotechnického Plzeň,
- Prezentace Sportovní a podnikatelské SŠ Plzeň,
- Beseda se zástupcem SŠ Rokycany,
- Prezentace Akademie hotelnictví a turismu Plzeň,
- Plzeňská obchodní akademie – exkurze pro žáky 9. tříd.
Ve školním roce 2015/16 vedla evidenci 22 žáků s vývojovou poruchou učení, 1 žáka
s Aspergerovým syndromem, 1 žáka se sluchovým postižením, 3 žáků s vývojovými
poruchami chování a 2 žáků sociálně znevýhodněných. Spolupracovala se všemi
vyučujícími, kteří učili žáky s SVP a vypracovávali IVP. Na pedagogických radách a
provozních poradách podávala zprávy o žácích s SVP, pravidelně aktualizovala evidenci
těchto žáků. Zajišťovala pedagogicko – psychologické vyšetření žáků v PPP. Zákonní
zástupci žáků byli seznamováni s IVP prostřednictvím třídních učitelů nebo výchovné
poradkyně. S IVP všichni souhlasili bez výhrad.
Výchovná poradkyně má na starosti schránky důvěry pro žáky.
Výchovná poradkyně na pedagogických radách provádí metodická proškolení pedagogů.
Témata – Cizinci ve škole, Přijímací řízení na VG a SŠ, Hodnocení žáků s SVP.
Výchovná poradkyně se zúčastnila schůzek výchovných poradců v PPP a na ÚP.
6.6.2 Spolupráce s PPP
V letošním školním roce byly vypracovány individuální vzdělávací plány pro žáky s SVP a
předloženy PPP ke schválení. Dvě pracovnice PPP navštívily 2x školu a kromě schvalování
IVP jednaly také s třídními učiteli žáků s SVP. Byly objednány programy pro třídy, ale
nebyly realizovány z časových důvodů PPP.

19

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO….
Školská rada
Spolupráce vedení školy se členy Školské rady je velmi dobrá. Členové Školské rady
aktivně napomáhají při prosazování zájmů a potřeb školy na veřejnosti.
Sdružení rodičů a přátel dětí školy, spolupráce s rodiči
- registrace Ministerstvem vnitra ČR dne 14. 10. 1991 pod č. j. VSC/1-7978/91-R, od ledna
2016 bylo převedeno Sdružení na Spolek rodičů a přátel školy.
Spolupráce rodičů se školou byla úspěšná. Byly uspořádány tři třídní aktivy a dva
konzultační dny pro rodiče žáků I. a II. stupně a jeden aktiv pro rodiče žáků 5. a 7. tříd,
jejichž děti projevovaly zájem přestoupit na gymnázium. Před každým aktivem se schází
vedení školy se zástupci rodičů jednotlivých tříd a se členy Školské rady. Na těchto
schůzkách se projednává činnost školy, rodiče jsou seznamováni s výchovně vzdělávacím
plánem školy, s výukou podle školního vzdělávacího programu, s jeho výchovně
vzdělávacími cíli a se zaměřením školy. Seznamují se se zprávami z pedagogických rad,
s úspěchy žáků a všemi aktuálními informacemi o práci školy. Z těchto jednání jsou vedeny
zápisy, se kterými jsou seznamováni všichni rodiče na třídních aktivech.
S rodiči spolupracuje velmi úzce také školní družina naší školy. Vychovatelky školní
družiny pořádaly pravidelné celodružinové akce pro rodiče. Přehled je přílohou výroční
zprávy.
Spolupráce školy s Policií ČR, městským ředitelstvím Plzeň a Městskou policií Plzeň
V rámci projektu „Prevence kriminality a zábrany škod na majetku, zdraví a životech osob“
škola spolupracuje s Policií ČR – městským ředitelstvím již od roku 1997.
Od školního roku 2007/08 se začala úspěšně rozvíjet také spolupráce s Městskou policií
Plzeň.
Městská policie Plzeň nám také pomáhá zajišťovat prevenci a pořádek při ostraze školního
víceúčelového sportoviště s umělým povrchem a areálu školy.
Spolupráce s ÚMO 3 Plzeň 3
Škola pravidelně poskytuje prostory pro konání voleb na základě smluv. Žáci školy se
zúčastňují akcí pořádaných ÚMO 3 pro veřejnost.
AŠSK
Žáci školy se svými pedagogy úspěšně reprezentují školu v různých sportovních soutěžích
(např. přespolní běh, plavání, vybíjená, Mc Donald´s Cup, florbal, házená, softbal a další).
V únoru 2016 se žáci 6. – 9. tříd zúčastnili finále divize C (Plzeňský a Karlovarský kraj) ve
futsalu IV. kategorie. Obsadili 3. místo. V únoru a březnu 2016 se 48 našich žáků zúčastnilo
čtyř kategorií okresního přeboru v basketbalu. V dubnu 2016 reprezentovalo naši školu 9
žáků 6. – 7. tříd v 1. kole Street Hockey Cupu. Obsadili krásné 3. místo. 20 žáků I. stupně se
zúčastnilo Fotbal Mc Donald´s Cupu. Obsadili 5. a 7. místo. V pátek 24. května 2016
v areálu HZS v Plzni na Bílé Hoře jsme se zúčastnili osmého ročníku Branného dne pod
záštitou Městské policie Plzeň.
Naši školu reprezentovalo družstvo osmi žáků 6. – 9. tříd. Obsadili jsme druhé místo.
V pátek 27. 5. devět žáků 6. – 7. tříd reprezentovalo naši školu v 2. kole Street Hockey
Cupu. Svým výkonem vybojovali krásné 1. místo. V pondělí 6. 6. 10 dívek 5. – 8. tříd
reprezentovalo naši školu v Praze na finále Čech ve školní futsalové lize. Děvčata úžasným
výkonem vyhrála všechna utkání a zvítězila.
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Žákyně tímto postoupily do celorepublikového finále (finále Čech a Moravy), které se
konalo 20. 6. ve Skutči u Pardubic. Zde děvčata obsadila krásné druhé místo.
Sportovní činnost školy je v následující tabulce:
Sportovní

soutěže

2015/16

Datum
30. 9. 2015

Kolo
okresní

Název soutěže
Přespolní běh – Běh ředitele
BPA
IV. kat. (D, CH)

18. 9. 2015

Sazka olympijský víceboj

1. 10. 2015

Školní
soutěž
okresní

6. 10. 2015

kvalifikace Coca Cola Cup chlapci

19. 10. 2015 Sdružené
okresní a
krajské
kolo
21. 10. 2015
26. 10. 2015 1. kolo

Přespolní běh III. kat. (CH, D)

O pohár hejtmana Plzeňského
kraje – florbal 6. – 7. třídy
Coca Cola Cup chlapci – 1.
kolo
Coca Cola Cup dívky
Florbal Cup dívky III. kat.
Florbal Cup dívky IV. kat.
Florbal Cup chlapci III. kat.
Florbal Cup chlapci IV. kat.
Futsal

1. kolo
okresní
okresní
okresní
okresní
1. kolo

4. 12. 2015

Sdružené
Plavání
okresní a
krajské
kolo
Finále
Futsal chlapci IV. kategorie
divize C
(Západní
Čechy tj.
Plzeňský a
Karlovar.
kraj)
okresní
Okresní přebor v basketbalu,
chlapci IV kategorie
okresní
Okresní přebor v basketbalu,
dívky IV. kategorie
okresní
Okresní přebor v basketbalu
AND 1 Cup, dívky III.
kategorie
okresní
Okresní přebor v basketbalu

24. 2. 2016
9. 3. 2016
10. 3. 2016

17. 3. 2016

7. B ((4), 7. A (1), 6. A (5), 6. B (2)
D – 10. místo, CH – 10. místo
15 chlapců 6. – 9. tříd
Chlapci zvítězili a postoupili do 1. kola.

Stolní tenis družstev, IV. kat.

3. 11. 2015
10. 11. 2015
10. 11. 2015
11. 11. 2015
12. 11. 2015
26. 11. 2015

18. 2. 2016

Umístění/účast
9. A (4), 9. B (3), 8. B (4), 6. B (2)
D - 3. místo, CH – 7. místo
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chlapci 6. a 7. tříd,
14 chlapců 6. - 9. tříd, 3. místo ve
skupině
Žákyně 6. – 9. tříd 2. místo ve skupině
Žákyně 6. a 7. tříd, 3. místo
Žákyně 8. a 9. tříd, 4. místo
Žáci 6. a 7. tříd, 6. místo
Žáci 8. a 9. tříd
Žáci 6. – 9. třídy (12), postup do finále
divize C
6 žákyň: 5. B (1), 6. A (4), 7. B (1)

žáci 6. – 9. tříd, 3. místo v Západních
Čechách

Žáci 8. a 9. tříd (11), 1 žák z 6. B, 7.
místo
Žákyně 8. a 9. tříd, 5. místo
Žákyně 6. a 7. tříd, 6. místo
Žáci 6. A, B (12), 7. místo

5. 4. 2016
18. 4. 2016
20. 4. 2016
27. 5. 2016
6. 6. 2016
7. 6. 2016

10. 6. 2016

20. 6. 2016

1. kolo
okresní
okresní
2. kolo
Finále
Čech
Sdružené
okresní a
krajské
krajské

Repub.
finále

AND 1 Cup, chlapci
Street Hockey Cup
Fotbal Mc Donald´s Cup
Fotbal Mc Donald´s Cup
Street Hockey Cup
Futsal, školní futsalová liga,
finále Čech – dívky III. kat.
Softbal – IV. kat. smíšená
družstva
Aquatlon

Školní futsalová liga –
republikové finále (Čechy a
Morava)

Źáci 7. B (2), 6. A (3), 6. B (4), 3. místo
Žáci 1. a 3. tříd (10), 5. místo
Žáci 4. a 5. tříd, 7. místo
Źáci 7. B (1), 6. A (3), 6. B (5), 1. místo
1 místo

12 žáků 6. a 7. tříd, 1 žák 8. B, 2. místo
v soutěži družstev, v jednotlivcích A.
Strejcová ze 7. B 3. místo, A. Lhotáková
9. místo, T. Vlček 4. místo, S. Šavlík 7.
místo
2. místo

TJ a sportovní kluby
Škola pronajímá prostory tělocvičny tělovýchovným jednotám a sportovním klubům. Dobré
vztahy má škola s HC Plzeň, Basketbalovým klubem Plzeň, TJ Slavoj – basketbal, Taneční
skupinou Equet.
Spolupráce s Nakladatelstvím Fraus
Škola byla od roku 2003 pilotní školou nakladatelství, nyní je školou partnerskou.
Partnerská smlouva byla uzavřena 15. 8. 2007. Škola využívá řady učebnic a interaktivních
učebnic nakladatelství. Pilotní a partnerská spolupráce nám ušetřila nemalé finanční
prostředky.
Spolupráce se SIT města Plzně
V rámci projektu Vzdělání 21 škola získala od SITMP čtyři interaktivní tabule a netbooky
pro žáky ve třídách, v nichž byl projekt zahájen. SITMP zajišťuje správu netbooků a řeší
všechny případné poruchy na technice a vybavení netbooků softwarem. Zajišťuje také
správu softwaru netbooků a tabletů již zakoupených rodiči v dalších letech. Spolupráce je na
velmi dobré úrovni.
Dále spolupracujeme s Plzeňským deníkem, Úřadem práce v Plzni, Knihovnou města Plzně
atd. Prezentace školy v tisku – viz příloha VZ.
6.7

Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže

mezinárodní

Bobřík
informatiky

republiková

Finále Čech a
Moravy – školní
futsalová liga III.
kat. dívky

Počet
zúčastněných žáků
Žáci II. st.

12

1. místo
Řada
úspěšných
řešitelů

Umístění
2. místo

2.

22

3. - místo

republiková
republiková
republiková
republiková
republiková
republiková
republiková
Divize C –
Plzeňský a
Karlovarský
kraj
regionální
regionální
3.regionální
kolo
regionální
regionální
regionální
regionální
regionální
regionální
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní

Finále Čech –
školní futsalová
liga III. kat. d
Celostátní kolo
v deskových hrách
Finanční
gramotnost I. st.
Finanční
gramotnost II. st.
Sapere – Vědět,
jak žít I.st.
Office Aréna 2016
Zdravá pětka
Futsal – IV. kat.
chlapci

12

1.

2

1.
1 žák

Aquatlon

13

Deskové hry

3

Hledá se nejlepší
mladý chemik ČR
Finanční
gramotnost I. st.
Finanční
gramotnost II. st.
Sapere – Vědět,
jak žít I. st.
Sapere – Vědět,
jak žít II. st.
Office Aréna 2016
Krajské kolo
konverzační
soutěže v Aj
Přespolní běh –
Běh ředitele BPA
IV. kat.
Florbal Cup III.
kat. dívky
Výtvarná soutěž
k projektu EU –
Cesta za pokladem
Sapere – Vědět,
jak žít I. st.
Sapere – Vědět,
jak žít II. st.

1

3

4.

3

7.

3

5.

1
3
12

1.
3.

2.
družstva

3.
jednotlivci

2 žáci
postup do
finále
8.

4

1.

4

1.

4

1.

3

2.

1
1

1.
2.

13

3.
dívky

15

3.
3.
3 dívky

4

1.

3

1.
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okresní
okresní
okresní
Finálové
kolo

Finanční
gramotnost I. st.
Finanční
gramotnost II. st.
8. roč. výtvarné
soutěže Dávají za
nás ruku do ohně
Vyzkoušej si být
učitelem

4

1.

4

1.

1

3.

3

1.

3., 4.

7 Údaje o zapojení školy do:
a) rozvojových programů – škola není zapojena.
b) mezinárodních programů
Mezinárodní dlouhodobý program GLOBE – podporuje u žáků zájem o přírodní vědy,
vede je k využívání výzkumných metod a výsledků vlastního bádání k identifikaci
a řešení environmentálních problémů ve svém okolí.
Mezinárodní projekt Code Week 2015 – Celoevropský týden programování.
V týdnu od 12. - 16. října 2015 se žáci a učitelé 10. ZŠ Plzeň připojili k celoevropskému
týdnu programování CodeWeek 2015. Zúčastnilo se 260 žáků. Cílem bylo proniknout do
záhady programování, uvědomit si, jak fungují programy a aplikace, vytvořit si vlastní
program nebo webové stránky.
Zábavnou a hravou formou děti řešily nejrůznější úkoly zaměřené na vizuální programování.
Žáci VII. B a školní družiny pracovali s rozšířenou realitou (augmented reality) v aplikacích
Quiver, Spacecraft 3D a LandscapAR. Z 2D obrázku (markeru) se pomocí aplikace v
mobilním telefonu nebo tabletu stal trojrozměrný objekt. Deváťáci si vyzkoušeli vytváření
vlastních webových stránek.
Hodina kódu 2015
V letošním školním roce jsme se opět zapojili do Hodiny kódu - žáci 1. i 2. stupně si
vyzkoušeli proniknout do záhady programování.
Hodina kódu (Hour of Code) je celosvětová akce, které se v týdnu od 7. - 13. prosince 2015
účastní miliony žáků a studentů z více než 180 zemí světa. Jejím cílem je podpora výuky
informatiky, logiky, dovednosti a tvořivosti při řešení problémů. Všechny tyto dovednosti
by měly být základem úspěchu v jakékoliv profesní dráze 21. století.
Vyzkoušet si jednotlivé úkoly a získat certifikát za úspěšné absolvování Hodiny kódu mohli
všichni. Našim žákům se nejvíce líbily tyto aktivity:
 Star Wars: Budování galaxie
 Minecraft
 Napiš svůj první počítačový program
 Kóduj s Annou a Elsou
 Vytvořte hru Flappy
 Code Monkey
 Scratch
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Mezinárodní soutěž „Bobřík informatiky 2015“
Ve středu 11. 11. a ve čtvrtek 12. 11. se žáci 2. stupně zapojili do celostátní on-line soutěže
Bobřík informatiky - předmětové soutěže podporované MŠMT. Soutěžící měli za úkol
zodpovědět 15 otázek v časovém limitu 40 minut.
V on-line testu si prověřili logické myšlení, své dovednosti řešení problémů (hádanky,
logika, matematické základy informatiky), úkoly byly zaměřeny na digitální gramotnost a
informační technologie v každodenním životě, algoritmizaci a programování. Úspěšnými
řešiteli se stali:
Kategorie BENJAMÍN - Ondřej Lukeš (VII. A, 228 bodů)
Kategorie KADET - Plevač Antonín (IX. A, 212 bodů), Smolařová Barbora, Köllerová
Gabriela, Zelenka Aleš, Plevačová Libuše, Reich Lukáš, Štál Jan, Dvořáková Veronika,
Strnad Maxim
Maximální počet bodů, který mohl žák získat, byl 240. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo
získal 150 bodů. Celkem se zúčastnilo 48 žáků 8. a 9. tříd a 53 žáků 6. a 7. tříd.
8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Usnesením RMP č. 345 z 26. 3. 2015 škola získala Grant na podporu aktivit k technickému
vzdělávání ve výši 70 000 Kč. Finanční prostředky byly určeny na spotřební materiál, nářadí
a pomůcky pro školní dílnu, dále na elektronické a robotické stavebnice včetně příslušného
softwaru. Škola finanční prostředky grantu vyčerpala do prosince 2015.
Usnesením RMP č. 389 z 16. 4. 2015 škola získala Grant na podporu výchovy, vzdělávání a
mimoškolních aktivit dětí ve výši 20 000 Kč. Finanční prostředky byly určeny na pořízení
spotřebního materiálu, pomůcek, nářadí a sportovního náčiní pro činnost zájmových
kroužků. Škola finanční prostředky grantu vyčerpala do prosince 2015.
9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2015/2016
Ve školním roce 2015/16 nebyla ve škole provedena inspekční činnost na místě.
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V rámci DVPP a pro zajištění co nejvyšší aprobovanosti pedagogů bylo podporováno jejich
další vzdělávání (růst jejich odborné úrovně, informační gramotnosti – např. pro práci
s interaktivní tabulí a Školou OnLine, jazykových znalostí apod.). Je podporován kariérní
růst pedagogických pracovníků. Nepodařilo se zajistit aprobovaného učitele fyziky, hodiny
fyziky byly rozděleny mezi zkušené vyučující matematiky. Výchovy, které byly vyučovány
částečně neaprobovaně (k občanství, ke zdraví, výtvarná, člověk a svět práce), vyučovali
učitelé s několikaletou praxí ve výuce těchto předmětů. Jedna vyučující anglického jazyka je
neaprobovaná, na podzim 2014 zahájila studium anglického jazyka.
Podle ICT plánu školy byli proškolováni pedagogičtí pracovníci tak, aby se postupně stali
vyspělými uživateli ICT a ve své práci využívali stále více speciální informační zdroje na
internetu.
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11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Od roku 2006 je škola členem ekologického sdružení Ametyst. Ve škole jsme zpracovali
roční plán EVVO v jednotlivých měsících pro jednotlivé ročníky a vyučovací předměty.
Škola se zapojila do environmentálního školního vzdělávacího a sběrového programu
Recyklohraní, organizovaného společnostmi ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM.
Zpráva EVVO je přílohou výroční zprávy.
Projekt Úspěšný žák digitálního věku (dříve Vzdělání 21)
– zapojení moderních technologií do výuky, kombinace výuky podle tištěných učebnic a
digitálních učebnic a výukových programů školy v netboocích a tabletech žáků – ve
spolupráci s SITmP, Nakladatelstvím Fraus.
V části 6.6.3 je uvedena spolupráce s dalšími partnery školy – např. s ÚMO 3 Plzeň 3, ÚP
Plzeň – město, Policie ČR, Městská policie Plzeň.
Dále jsme spolupracovali např. s těmito organizacemi:
Divadlo Alfa,
Knihovna Bory,
Knihovna města Plzně,
Nakladatelství Fraus,
SSÚPŠ Zámeček,
Zoo Plzeň,
Sdružení Tereza,
M.R.K.E.V.,
Environmentální centrum Lüftnerka,
Společnost EKO-KOM a.s.,
Ametyst o.s.,
Fond SIDUS
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2015
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015
(fyzický stav / přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
30,06 / 28,85
7 / 6,5
28 510,15 688,-

Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč
Příspěvek zřizovatele na investice
Příspěvek zřizovatele na provoz
Státní rozpočet – příspěvek na přímé
vzdělávání
Vlastní tržby a výnosy
Finanční prostředky z dotací a grantů
Příjmy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

0
3,580.000,- Kč
15,077.303,- Kč
619.328,- Kč
90.000,- Kč
19,366.631,- Kč
19,171.901,- Kč
194.730,- Kč

Mgr. Zdeňka Krausová
ředitelka školy

Dne: 10. 10. 2016
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10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň

Zápis z jednání Školské rady
ze dne 13. 10. 2016

Přítomni:

členové Školské rady
ředitelka školy Mgr. Zdeňka Krausová

Výroční zpráva za školní rok 2015 / 16 byla schválena členy Školské rady.
K výroční zprávě nebyly žádné připomínky.

Jména členů Školské rady:
pí Vendula Strejcová

………………………………

MUDr. Eliška Jedličková

………………………………

Mgr. Zlata Langmaierová

………………………………

Mgr. Josef Houška

………………………………

pí Miluše Kinkorová

………………………………

Mgr. Lubomíra Vlachá

………………………………
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Seznam příloh výroční zprávy:
1. Akce ŠD ve školním roce 2015 / 16
2. Zhodnocení podmínek průběhu výchovy a vzdělání ve ŠD
3. Příklad činnosti PK a MS: Hodnocení metodického sdružení 1. tříd, PK cizích jazyků
4. Hodnocení EVVO ve šk. roce 2015 / 16
5. Fotogalerie 2015 / 16
6. Certifikát environmentálního vyúčtování
7. Certifikát Code week 2015
8. Program GLOBE 2015 / 16
9. Ocenění MMP – Pedagog roku základní školy
10. Velikonoční hry pro 22. MŠ
11. Diplomy a ocenění
12. Novinové články o škole
13. Zlatý Certifikát za aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj 2015/2016
14. Energetický terč 10. ZŠ
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Akce ŠD 2015 - 2016
září
pravidelná zájmová činnost ve školní družině (výtvarná výchova, ekoateliér, tvůrčí dílny,
flétny, kytary)
pravidelné návštěvy solné jeskyně ve FN
říjen
13. 10. Drakiáda, výstavka prací z přírodnin
listopad
24. 11. Poznávání Plzně - vycházka
prosinec
4. 12. Mikulášská nadílka (program v atriu – Čert, Mikuláš, Anděl)
15. 12. Vánoční jarmark – práce dětí, taneční vystoupení 1. B
17. 12. Vystoupení fléten a kytar pro rodiče v atriu ŠD
18. 12. Vánoce ve školní družině – zpívání koled v atriu ŠD

2016
leden
12. 1. Den otevřených dveří ve ŠD
únor
24. 2. Karneval v atriu ŠD
29. 2. Výtvarná soutěž – zdravá svačinka
březen
22. 3. Zapojení dětí do akce zdravá výživa
30. 3. Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko
duben
27. 4. Dopravní soutěž na zahradě školy
květen
4. 5. Taneční vystoupení 1. B ke „Dni matek“
Vystoupení fléten a kytar pro rodiče v hudebně školy ke „Dni matek“
5. 5. Vystoupení fléten v galerii „Barevný koníček“ v Knihovně města Plzně
červen
1. 6. MDD - soutěže a hry na hřišti
8. 6. Lehkoatletický trojboj
10. 6. Vystoupení kytar pro 22. MŠ
30. 6. Zakončení školního roku a zábavné odpoledne na hřišti
Miluše Kinkorová
vedoucí vychovatelka ŠD
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Zhodnocení podmínek průběhu výchovy a vzdělání ve ŠD
Hodnocení za rok 2015/2016
Charakteristika
Školní družina pracuje při 10. ZŠ nám. Míru 6, Plzeň. Je umístěna v odloučeném pracovišti
(nám. Míru 4). Má 5 oddělení a 4 vychovatelky na plný úvazek, paní učitelka Hafičová na
poloviční úvazek. Ve ŠD je relaxační místnost a atrium, kde se konají družinové akce. Kapacita
ŠD je 150 dětí 1. - 5. třídy. ŠD nabízí 4 zájmové útvary- výtvarný pod vedením pí vych.
Němečkové, pracovní atelier pod vedením pí vych. Tomšovicové, hra na flétnu a kytaru pod
vedením pí vych. Martínkové. Žáci si mohou bezplatně vybrat zájmovou činnost.
ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a širokou veřejností. Rovněž využívá
víceúčelové hřiště pro odpolední aktivity všech oddělení.
Zhodnocení za uplynulý rok lze shrnout do těchto bodů:
 Individuální práce se žáky
 Zájmová činnost
 Plnění ŠVP, projektové dny
 Propagace ŠD
Výhodou a předností pracovního kolektivu ŠD je stabilní, dlouhodobé personální obsazení.
Společným cílem všech vychovatelek je spokojenost dětí a rodičů. Vychovatelky rády plní úkoly
nad rámec jejich povinností. Ve svém volném čase připravují pořady pro děti ŠD, ale i pro
budoucí prvňáčky z 22. MŠ. Dále připravují tvůrčí dílny pro děti a rodiče a hudební vystoupení,
která vede a nacvičuje pí vych. Martínková. Často se svým hudebním vystoupením reprezentuje
ŠD.
V atriu ŠD jsou celoročně vystavovány výtvarné a pracovně technické práce dětí. Právě při
zájmové činnosti mají děti prostor na svůj projev.
K rozvoji pohybových a relaxačních aktivit je ve ŠD k dispozici relaxační místnost.
Vychovatelky také vytváří pro děti klidné a příjemné prostředí. Třídy jsou vybavené novým
moderním nábytkem. Klademe důraz na individualitu dítěte. Při skupinové práci se děti učí
tolerovat názory druhých. Pro práci jsou hlavně využívány didaktické hry, projektové dny a
společné akce v atriu ŠD.
Co se nám podařilo?
 Plníme ŠVP
 Propagujeme ŠD na veřejnosti (články v Plzeňském deníku - pí Kinkorová)
 Připravujeme pořady pro děti a rodiče, vánoční besídky, dílny pro rodiče, taneční
vystoupení pí vych. Kinkorové, vystoupení ke Dni matek, vystoupení pro veřejnost, např.
Polanova síň, atd.
 Připravujeme Dny otevřených dveří
 Nacvičili jsme muzikál Šípková Růženka v atriu ŠD
 Realizujeme tvůrčí dílny ZČ,VV, DR
Velice dobrá byla spolupráce s učiteli 1. a 2. stupně a výsledkem byla společná účast na
jarmarku školy, besedě o kyberšikaně (pí učitelka Sýkorová), zapojení do Code Week 2015 (pí
učitelka Sýkorová).
Velmi dobře jsme již 5. rokem spolupracovali se školní jídelnou. Ředitelka ŠJ pí Süssová
připravila pro děti akci Zdravá výživa. Děti se seznamovaly se zdravou výživou a kuchařky
připravovaly ochutnávky zdravé výživy. Také jsme aktivně spolupracovali s pí učitelkou
Ptáčníkovou na projektu Zdravá pětka, hlavním tématem letošního ročníku byla zdravá svačina.
Rezervy a zlepšení.
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Průběžné seznamování s novými technologickými pomůckami (interaktivní tabule, PC), účast
v tematických a odborných kurzech a studium odborné literatury v rámci DVPP.
Problémové místo
Nedaří se udržovat pořádek v šatnách. Důvodem je malá kapacita šaten a neustálá migrace dětí
(odchody domů, odpolední vyučování). Návrh řešení - sáčky na boty a služby v šatně včetně
neustálé osvěty s cílem pořádku ve ŠD.
Závěrem konstatuji, že činnost ŠD v roce 2015/16 mohu celkově hodnotit jako velmi dobrou.
Nedošlo k žádné závažné situaci (zranění, šikana nebo ničení majetku ŠD), která by byla
důvodem ke stížnostem rodičů nebo vytvoření negativního pohledu na činnost naší ŠD. Naopak,
jak je uvedeno, úspěšně organizujeme zájmové využití pobytu dětí ve ŠD. Jedním z důkazů
úspěšné činnosti jsou pochvaly od rodičů nebo od ředitelky Městské knihovny v Plzni, kde jsme
realizovali jedno z hudebních vystoupení našich dětí.
Miluše Kinkorová
vedoucí vychovatelka ŠD
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HODNOCENÍ MS - 1. třídy – školní rok 2015/16
V prvním školním týdnu 2. 9. 2015 proběhl i v letošním školním roce „Den přátelství“. Ve
třídách jsme nejprve ze šátků vytvořili dlouhého hada, se kterým jsme došli až na školní hřiště a
zazpívali píseň: „Když máš dobrou vůli.“ Tak jsme poznali nejen prvňáčky, ale i nové
spolužáky.

První projektový den Sazka – olympijský víceboj vedl děti k poznání svých sportovních
dovedností a schopností, rychlosti a obratnosti.
27. 10. školní parlament připravil pro děti program Halloween. Akce se setkala s velkým
ohlasem, zúčastnilo se přes sto žáků školy. Většina z nich přišla ve strašidelných kostýmech.
Děti mohly vydlabávat dýně, skládat origami, vyrábět pavučinu. Nejvíce je však lákala stezka
odvahy.

9. 10. jsme se zúčastnili projektu 72 hodin. Jednalo se o tři dny plné dobrovolnických aktivit,
které se v ČR konaly již po čtvrté. 1. a 2. třídy vyzdobily náměstí Míru svými kresbami.

10. 12. se ve třídě 1. A konala pro rodiče čertovská pohádka, na které děti rodičům
zatancovaly, zazpívaly a předvedly, jak dokáží čerti v pekle zlobit.
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Druhý projektový den „Vánoce v Plzni EHMK 2015“ 18. 12. umožnil dětem nahlédnout do
Vánoc různých evropských států, vyzkoušely si zvyky a připomněly tradice, které se dodržují i
dnes. Vytvořily si také vánoční ozdoby a dekorace.
Na škole se tradičně konal „Vánoční jarmark“ 15. 12., na kterém mohli rodiče využít
občerstvení připravené od devátých tříd a nakoupit si ve stáncích vánoční dekorace.

22. 3. se ve škole konaly velikonoční dílny, organizované školním parlamentem. Děti si na nich
vyrobily mnoho velikonočních dekorací.
3.6. se konal projektový sportovní den, při kterém děti soutěžily v různých disciplínách,
seznámily se se známými sportovci a hráli mnoho dalších her.
V průběhu školního roku jsme s žáky navštívili i různé kulturní a vzdělávací pořady: OK Bory
– J. Žáček a A. Born, pořad Vánoce, Velikonoce, Informační výchovu a Pasování na čtenáře,
návštěva Polanovy síně – Hej, hej koleda, využili jsme i permanentky do ZOO na pořad: Den
s ošetřovateli, na školním hřišti se zúčastnili programu: Dravci a na konci školního roku si
zasportovali ve Škodalandu. Děti se také naučily správně dbát o dentální hygienu a zdravě se
stravovat. Někteří žáci z 1. a 3. tříd se zúčastnili i sportovní soutěže: „Mc Donald´s Cup, kde
obsadili 5. místo.
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Na škole probíhala sbírka starých vysloužilých mobilů a vybitých baterií. Některé třídy se
zapojily do soutěže „Recyklohraní“ a sběr papíru.
Během školního roku probíhala kontrola plnění ŠVP, časově tematických plánů a uplatňování
výchovných a vzdělávacích strategií směřujících ke kompetenci k učení, k řešení problémů, ke
kompetenci komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Prováděly se změny v
ŠVP Sluníčko – doplnění podpůrných opatření.
Při výuce jsme využívali interaktivní tabule a výukové PC programy.
V květnu jsme se zúčastnili školního výletu na zámecké statku Újezd nade Mží. Děti si
upekly chléb a vyzkoušely si zjednodušený proces výroby mouky. Na statku jsme si prohlédli
různá zvířata a na konec upekly vuřty.

Na závěr školního roku proběhla kontrola plnění časově tematických plánů – učivo v
1. třídách bylo splněno ve všech předmětech.

Za MS 1. tříd vypracovala Veselá Eva
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Předmětová komise cizích jazyků
Předmětová komise se během školního roku 2015/16 sešla celkem 5x. Hodnotilo se plnění ŠVP
Sluníčko, práce s integrovanými žáky, prospěch a způsob klasifikace žáků.
ŠVP Sluníčko byl splněn ve všech ročnících, všechny klíčové kompetence jsou průběžně
naplňovány. Učivo bylo probráno v souladu s ČTP.
Práce s integrovanými žáky probíhala dle individuálních tematických plánů. Při klasifikaci byly
zohledněny jednotlivé specifické poruchy učení.
Při výuce jsme využívali audiovizuální techniku (CD, DVD, video), výukové programy
v počítačové učebně a vlastní prezentace na interaktivní tabuli. Hojně byly využívány materiály
z edukačních webů.
V obou učebnách cizích jazyků jsou k dispozici interaktivní tabule.
Pro výuku anglického jazyka jsou využívány učebnice Project English I. - IV., v deváté třídě se
vyučuje podle učebnice Project English Plus pro shrnutí a prohloubení učiva. Na první stupni
výuka probíhá dle učebnic Happy House I. – II, Chit Chat I. - II.
Během školního roku jsme se zúčastnili několika výchovných a vzdělávacích akcí.
27. 10. 2015 Halloween – akce školního
parlamentu
4. 11. 2015 Welcome to USA
18. 11. 2015 Svátky v Anglii
17. 12. 2015 Vánoce v Evropě
2. 3. 2016
EU v kostce, cestování po EU
27. 4. 2016 Česky nebo Czenglish
23. 6. 2016 Dny Beneluxu
Soutěže
leden 2016
9. 2. 2016
19. 2. 2016

29. 3. 2016

celá škola
7. A, B
4. A
5. A, B
6. B
6. A, B
8. A, B

třídní kola konverzační soutěže
v Aj
školní kolo konverzační soutěže
v AJ
okresní kolo konverzační soutěže
v AJ

6. – 9. třídy
6. – 9. třídy
vítězové školního kola
1. kategorie – J. Cvachoučková 6. A
2. kategorie – M. Strnad 9. B
Oto Sliška 8. A – 2. místo

krajské kolo konverzační soutěže
v AJ

Učitelé se v průběhu školního roku aktivně zúčastnili seminářů a vzdělávacích akcí.
Oxford Open Days
Oxford Bookshop Plzeň
Christmas Seminar
Mikulášské gymnázium Plzeň
Myanmar očima učitele angličtiny

Oxford Bookshop Plzeň

Oxford Teachers´ Academy Online

KCVJŠ Plzeň
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2. 9. 2015
30. 11.
2015
29. 3.
2016
14. 6.
2016

Hodnocení EVVO za šk. rok 2015/2016
Plán EVVO na školní rok 2015/2016 byl zaměřen na životní prostředí, třídění odpadu, zdravý
životní styl, spolupráci s ekologickým centrem v Plzni, úpravu okolí školy, zdroje a využití
energií.
Spolupráce s organizacemi v návaznosti na EVVO:
Sdružení Tereza
Škola je v síti škol M.R.K.E.V
Environmentální centrum Lüftnerka
Společnost EKO-KOM.a.s. program – Tonda obal na cestách
Ametyst – občanské sdružení
Akce zaměřené k ekologii a k naplnění EVVO:
I. Odpady – třídění a recyklace, 12. ročník soutěže ve sběru
druhotných surovin.
Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět – vypracovala pí uč. Sýkorová
Naše škola se 8. rokem zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajištění recyklace
drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií. Naše škola je vybavena sběrnými nádobami na
použité baterie, drobná elektrozařízení a tonery.
Celkem se podařilo odeslat 42 kg drobného elektrozařízení, dále počítače a další vyřazené
elektrozařízení z majetku školy.
c) Uspořádali jsme soutěž ve sběru baterií
Během školního roku jsme odeslali z naší školy 195 kg baterií.
d) Zapojili jsme se do akce Věnuj mobil
Celkem se podařilo odeslat 25 mobilních telefonů.
e) Plnili jsme aktuální úkoly
Naši žáci se zapojili do projektů, pokusů, soutěží, výtvarných a fotografických úkolů, které
organizátoři projektu průběžně zadávali. Jednalo se o tyto úkoly:
 Kam s ní? Kdo to ví?
 Od mávání k mobilu, od energie k pohybu
 V rámci bádání zahájíme pátrání!
 Není vzduch jako vzduch
Do plnění úkolů se zapojily třídy III. B s paní učitelkou Steinigerovou, na anketní otázky
v závěrečném úkolu odpovídaly třídy V. A a IX. AB.
Za jednotlivé úkoly, odeslané baterie, mobilní telefony a drobná elektrozařízení škola získává
body. Ty jsme v letošním roce opět proměnili za knihy, společenské hry, psací, výtvarné a
sportovní potřeby pro zapojené třídy a jednotlivce.
Informace o všech aktivitách v rámci projektu Recyklování byly průběžně zveřejňovány na
webových stránkách školy.

37

13. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin školní rok 2015/16 – pod vedením pí uč.
Ptáčníkové
Během školního roku 2015/16 se naše škola zúčastňuje soutěže ve sběru papíru a víček od PET
lahví.
Smyslem soutěže ve sběru je pomoci naplňovat cíle environmentální výchovy a získání
základních znalostí, jak jednoduché a účelné je třídit odpad.
Během celého školního roku 2015/16 jsme nasbírali:
1040,4 kg papíru
433,1 kg víček
Víčka jsme věnovali Kamennému Újezdu u Rokycan na speciální vozík pro postiženého šestiletého Honzíka Šmejkala z Hrádku.
II. Zdravý životní styl:
Naše škola vede žáky k porozumění základních pojmů z oblasti výživy, pochopení významu
zdravé výživy pro naše zdraví
- zásady zdravé výživy a jejich aplikace na způsob stravování, praktické sestavování jídelníčku,
kvalita potravin, pyramida výživy, alternativní výživa, poruchy příjmu potravy
Projekty:
Zdravá záda
Projekt probíhá celoročně součástí vyučovacích hodin je rehabilitační overball, do vyučování
jsou zařazovány kompenzační a uvolňovací cviky.
Cílem projektu je předejít vadnému držení těla.
Všechny uvedené aktivity hodnotíme velmi kladně
Zdravé zuby:
Projekt je zaměřen na ústní hygienu, předcházení zubnímu kazu a vedení k preventivní zubní
péči. Přednáška ústní hygiena proběhla ve třídách: 1. A, 1. B, 3. B, 4. A, 4. B, 2. A, B, 7. B a 6.
A, B. Projekty hodnotíme velmi kladně a přínosně.
Zdravá 5:
Iniciátorem projektu je supermarket Albert. Děti získávají informace o zdravém životním stylu,
zdravém stravování a aktivně se podílejí na vytvoření zdravého jídelníčku.
Soutěže:
Kuchařská soutěž Zdravé 5
Jako každý rok se i letos naše škola pod vedením paní uč. Ptáčníkové zapojila do celostátní
soutěže Zdravé 5 Coolinaření s Albertem.
Školní kolo Zdravé 5 na naší škole proběhlo 8. 4. 2016 za účasti 6. a 7. tříd v počtu 9 skupin po
3 žácích. Školního kola se zúčastnila i naše školní družina.
Po školním kole, ve kterém jsme vyhlásili vítěze naší školy, následuje semifinálové republikové
kolo. Odborná porota vybrala z přihlášených týmů maximálně 5 nejlepších týmů z každé

38

kategorie a kraje. Naši školu reprezentují týmy KIWÍCI, PODMOŘSKÁ DVOJKA a SLADCÍ
JEDNOROŽCI. O postupu do celostátního kola rozhodlo veřejné hlasování.

Do celostátního kola postoupil tým Sladcí jednorožci (Alice Lhotáková, Eliška Sýkorová
a Michaela Tomášková – 6. tř.). Finále proběhlo v Praze dne 28. 5. 2016, soutěžící tvořili
pokrmy z předem daných surovin.
Děvčata připravila pokrm s názvem Klaun a sladký dezert. Suroviny: chléb, šunka, zelí, rajče,
lučina, kiwi, pomeranč, jablko, jogurt.
Alice, Eliška a Míša obsadily ve finále 1. místo. Blahopřejeme.

Dívky se za odměnu zúčastnily 3. - 5. června výherního pobytu v Příbrami. Podívaly se do
mlýna, jak se vyrábí mouka, zkusily si podojit kozu a vyrobit kozí sýr, shlédly též unikátní
sbírku lišajů. K tomu krásné ubytování v přírodě a chutná strava, nemělo to chybu. S děvčaty jela
pí uč. Slámová.
Projekt 72 hodin
V říjnu se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin.
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po čtvrté. Kdykoliv
během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém
Česku pustili do aktivit, které pomohly přírodě a našemu okolí. Výsledkem těchto projektů bylo
mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Součástí této akce byla i fotosoutěž, jež probíhala
během měsíce listopadu. Do soutěže bylo přihlášeno
přes sto fotografií. Do druhého kola postoupilo 30
fotografií, z každé kategorie (příroda, lidé, okolí) po
deseti.
Hlasování veřejnosti rozhodlo o tom, že se naše
fotografie pocitové stezky umístila na druhém místě.
Žáci obdrží sady deskových her od vydavatelství
MINDOK.
Hlasování veřejnosti rozhodlo o tom, že se naše fotografie pocitové stezky umístila na druhém
místě. Žáci obdrží sady deskových her od vydavatelství MINDOK.
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SAPERE je mezinárodní nezisková organizace - sdružení se sídlem v Bruselu, které sdružuje
partnerské organizace napříč Evropou.
Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“, kterou vytvořila společnost COFET, a.s. klade důraz na
rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního
stylu a doplňuje tak vhodně výše uvedenou podporu rozvoje chuťových a dalších smyslů.
Soutěže se zúčastnili žáci 1. a 2 st. Na škole proběhlo školní kolo, pak okresní kolo a žáci pí uč.
Steinigerové postoupili do celostátního kola.
III. Program GLOBE pod vedením p. Švambergové
GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu
a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování.
Naše škola se do programu Globe zapojuje již šestým rokem. Téma letošního školního roku bylo
KRAJINA POD LUPOU a projektu se nově účastnili žáci třídy 6. A.
V blízkém okolí školy žáci mapovali plochy s odlišným typem pokryvu zemského povrchu
a sledovali změny v krajině. Dle zadaných kritérií pro výběr stanoviště zvolili zahradu naší 10.
ZŠ (viz. zpráva pí uč. Švambergové)
IV. Jiné
Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark – seznámení se se zvyklostmi staročeských Vánoc
a Velikonoc, prodej vánočních výrobků - peníze jsou využité na podporu zájmových kroužků
pro žáky naší školy / školní parlament pod vedením pí uč. Cíglerové, pí uč. Hubkové
a pí uč. Jindrové.
Úprava prostředí ve škole, úklid okolí školy, pěstování zeleniny a bylinek vedly k rozvíjení
pracovních dovedností, návyků a potřeby zlepšovat okolí školy.
Opět byla zakoupena permanentka do zoologické zahrady a plně jsme využili nabídky programů
centra EV v Zoo Lüftnerka:
Environmentální klání-4. A
Den s ošetřovateli – 1. A, B, C a 3. A, B
Další aktivity:
Záchrana zvířat I a Záchrana zvířat II (2.st. )
Dravci ( 1. st.)
Sférické kino ( 5. a 6., 7., 8. tř.)
Výstava ptáků pro žáky 1. stupně
Spolupráce školy s okolím:
- snažíme se stále zlepšovat spolupráci s rodiči,
- organizujeme dny otevřených dveří,
- zveme do naší školy mateřské školy.
Informace o všech aktivitách byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.
Vypracovala: Mgr. Alica Ptáčníková
koordinátorka EVV
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Fotogalerie 2015/2016
Biologická olympiáda
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Školní výlet Sušice
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Globe
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Řemeslo má zlaté
dno
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Velikonoční hry pro MŠ 2016
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Zdravá pětka

46

Projekt 72 hodin

47

Zoo

48

Dravci

49

Dopravní soutěž
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Velikonoční hry

Pozvali jsme děti z 22. MŠ na dopoledne plné zábavy a her

2. ročník velikonočních hrátek pro děti z MŠ
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Děti plnily tyto zajíčkovy úkoly

Od těch nejmenších…

Až po ty největší…

Vyzkoušely si skákat jako zajíček…
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… hod na cíl

Skládat velikonoční puzzle…

Strefit se do branky, byly to rány!

Slalom s velikonočními vajíčky
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Poté následovala hra na Mrazíka

A nakonec si děti odnesly překvapení od velikonočního zajíčka na památku

Děkujeme za skvělé dopoledne a těšíme se na příští rok s prcky!

Žáci z 8. B třídy a paní učitelka Alica Ptáčníková
Fotograf Matěj Turek z třídy 9. B
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PROGRAM GLOBE
2015 - 2016
KRAJINA POD LUPOU
Vypracovala:
Mgr. Klára Švambergová
GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a
přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají
životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a
řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží vědcům k
ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím mezinárodní databáze jsou k dispozici i široké
veřejnosti. Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů.
Naše škola se do programu Globe zapojuje již šestým rokem.
Téma letošního školního roku 2015 - 2016 bylo KRAJINA POD LUPOU a projektu se
nově účastnili žáci třídy 6. A. Bádali v oblasti Vegetační pokryv.
Cíle projektu:
 Heslo letošního roku je: Krok za krokem, hezky postupně. Žáci spolu s učiteli budou
během roku realizovat aktivity, které budou na sebe volně navazovat a všechny se budou
týkat vegetačního pokryvu. Postupně tak nacvičí všechny kroky badatelského postupu
(kladení otázek, zkoumání, pozorování, vytváření hypotéz a vyvozování závěrů).
 Zkušenosti a výstupy během roku budou žáci sbírat a ty se stanou podkladem nové
metodiky programu Globe pro učitele.
Vegetační pokryv
Rostliny tvoří základ života na Zemi, spoluvytváří charakter krajiny, ovlivňují klimatické
podmínky stanoviště a vlastnosti půdy, jsou součástí koloběhu vody, produkují kyslík, poskytují
domov a potravu mnoha druhům organismů včetně člověka.
Sledování vegetačního pokryvu nám přináší významné informace o kvalitě a charakteru
prostředí. Slouží k monitorování množství jednotlivých typů rostlinných společenstev a ke
sledování populací vzácných druhů rostlin. Je využíváno k detekci změn v krajině, které mají
vliv na charakter prostředí, v němž žijí nejen lidé, ale i všechny ostatní živé organismy.
Činnosti:
1) Výběr a popis stanoviště
V blízkém okolí školy žáci mapovali plochy s odlišným typem pokryvu zemského
povrchu a sledovali změny v krajině. Dle zadaných kritérií pro výběr stanoviště zvolili zahradu
naší 10. ZŠ. Do pracovních listů vyplnili důležité informace o stanovišti, např. zeměpisná
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poloha, nadmořská výška atd. Zabývali se např. těmito otázkami: Jak stará je vaše zahrada?
Komu vaše zahrada patří?
2) Pozorování rostlin
Na vytyčené ploše žáci prováděli podrobný průzkum. Poznávali druhy rostlin a řadili je
do čeledí. Vybírali nejčastěji se vyskytující čeledi. Určovali i druhy stromů, zjišťovali korunový
zápoj, výskyt vegetace v podrostu, celkový počet stromů na stanovišti, měřili výšku a obvod
určených stromů.
3) Pozorování živočichů
Žáci pozorovali živočichy na stanovišti nebo v blízkém okolí a fotografovali je. Sledovali
i stopy důkazu jejich přítomnosti, např. hlas ptáků, vývržky, stopy ve sněhu apod. Hledali i půdní
živočichy. Všechny zaznamenané druhy řadili do příslušných systematických skupin.
4) Zkoumání půdy
Pedologie odhaluje, co je pod zemským povrchem a zkoumá různé druhy půd a jejich
vlastnosti. Žáci měřili pH půdy. Ve školní zahradě odebrali z různých míst několik půdních
vzorků a v učebně chemie určovali pomocí indikátorových papírků a pH metru jejich pH.
Vyhodnocovali závislost mezi vegetačním pokryvem a pH půdy.
Závěr:
Letošní aktivity hodnotily tři žákyně zapojené do projektu.
Naše skupina se zapojila do projektu Globe. Sbírali jsme rostliny na školní zahradě, které
jsme poté řadili do čeledí. Velice jsme si to užili a doufáme, že druhé skupině se to také povede.
Děkujeme paní učitelce Švambergové, která nám tuto příležitost umožnila.
V okolí školy jsme s paní učitelkou Švambergovou pozorovali živočichy. Našli jsme obratlovce i
bezobratlé živočichy. Sice nám to chvíli trvalo, ale nakonec jsme našli 16 různých druhů. Při
focení živočichů jsme museli být potichu, abychom je nevyplašili. Pracujeme na projektu Globe.
Po teoretické přípravě jsme šli hledat vzorky půdy, které jsme využili na měření pH. Do
kádinky jsme nabrali jednu lžičku hlíny a nalili jsme trochu vody. Pomocí indikátorových
papírků, které jsme ponořili do směsi, jsme určili pH vzorků a podle stupnice na obalu
vyhodnotili. Moc nás to bavilo a velmi jsme si to užili.
Fotografie:
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Plzeň ocenila výjimečné učitele, našla i mecenáše školství
Západočeská metropole dnes ocenila výjimečné pedagogy a zaměstnance svých
základních a mateřských škol, stejně tak mecenáše plzeňského školství a do
„síně slávy“ uvedla profesionála z oboru, jenž školství zasvětil celý svůj život.
Ocenění udělené v pěti kategoriích si laureáti převzali při slavnostním aktu na
radnici z rukou primátora Martina Zrzaveckého a jeho náměstkyně pro oblast
školství a sociálních věcí Evy Herinkové. Uděleno bylo také zvláštní ocenění, a to
učiteli z 33. základní školy za záchranu žáka při hodině plavání.
„Budu rád, když tímto založíme tradici a začneme pedagogický i další personál našich
škol oceňovat pravidelně. Věřím, že získáme ke spolupráci i řadu občanů, nejen ředitelé
škol totiž mohli podávat návrhy, ale u dvou kategorií právě i veřejnost,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký.
„Chceme upozornit na výjimečné pedagogy i další osobnosti, které v našich školách
působí nebo jsou s touto oblastí spjaty. Učitel hraje důležitou roli, bývá pro dítě vzorem
a mnohdy ho zásadně ovlivňuje na celý život. Oceňujeme proto práci těch nejlepších,
současně chceme motivovat ostatní a také zvyšovat prestiž celého učitelského
povolání, které vůbec není jednoduché,“ řekla Eva Herinková.
Za školní rok 2015/2016 bylo ocenění předáno v následujících kategoriích:
Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) bylo uděleno in memoriam Karlu
Brožovi, jenž působil v Plzni v letech 1979 až 1988 jako učitel v Černicích a poté vedl 8.
základní školu. Po vzniku školských úřadů se stal v roce 1994 členem pracovního týmu
odborníků, zpočátku byl pracovníkem pedagogicko-organizačního oddělení, později se
stal jeho vedoucím. Po zániku školských úřadů v prosinci 2000 a převodu kompetencí
na Magistrát města Plzně vedl od roku 2001 oddělení organizace školství a vzdělávání
odboru školství, mládeže a tělovýchovy, kde působil až do odchodu do důchodu v roce
2009. „Karel Brož byl skutečně výjimečný člověk. Byl velice pracovitý, slušný a
svědomitý. S obdivuhodnou trpělivostí dovedl řešit problémy, kterých rozhodně nebylo
málo. Měl solidní přístup nejen k pracovníkům škol, ale i ke svým spolupracovníkům.
Měl přirozenou autoritu a svým milým úsměvem dovedl odzbrojit i ty největší rebely,“
zaznělo při předávání ocenění, jež převzala manželka Karla Brože Hana Brožová.
V kategorii Pedagog roku základní školy ocenění získala učitelka 10. základní školy
v Plzni Pavla Sýkorová, která má aprobaci matematika a zeměpis, vyučuje také
informatiku a je metodikem ICT. Získala dosud řadu ocenění, mj. zvítězila v
celorepublikové soutěži DOMINO, účastní se odborných konferencí i mezinárodních
kurzů z oblasti IT, prezentuje školu na veřejnosti, stará se o webové stránky instituce,
publikuje v tisku. Zapojila žáky do celosvětové akce „Hodina kódu“ a také do jiných
mezinárodních
projektů,
věnuje
se
doučování
žáků
jako
přípravě
na přijímací zkoušky, vede předmětovou komisi, má na starost odbornou učebnu,
spravuje fond kulturních a sociálních potřeb a působí jako lektorka ICT ve škole, pro
Krajské centrum a jazykovou školu, Národní institut dalšího vzdělávání a Českou školní
inspekci. „Pro ostatní kolegy je vzorným příkladem pro zvyšování kvality vzdělávání. Její
práce je velice kvalitní. K žákům se chová vstřícně a spravedlivě, dokáže je pro učení a
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další činnosti nadchnout, což je velikou vzácností a právě z těchto důvodů je oceněna,“
zaznělo při slavnostním aktu.
V kategorii Pedagog roku mateřské školy je laureátkou Lenka Kůsová, zástupkyně
ředitelky 22. mateřské školy v Plzni. Ocenění jí náleží za vlídný, empatický a kultivovaný
přístup k dětem i jejich rodičům, za odborné znalosti na vysoké úrovni, které ještě dále
zvyšuje absolvováním různých vzdělávacích projektů. Lenka Kůsová se velkou měrou
účastní projektu Škola hrou, v rámci kterého se stala 22. mateřská škola metodickým
centrem pro předškolní vzdělávání v Plzeňském kraji. Jeho hlavní činností je poskytovat
metodickou pomoc ostatním mateřským školám v regionu v oblasti nových
progresivních metod v edukačním procesu. Organizuje a vede metodické dny pro
pedagogy z mateřských škol z celého kraje, zavádí nové moderní metody a formy
pedagogické práce, ve kterých se uplatňují principy individualizovaného vzdělávání, a
ověřuje jejich efektivitu v praxi. Lenka Kůsová také spolupracovala na rozvojových
programech logopedické prevence v předškolním vzdělávání v letech 2013 až 2016 a
na dotačním programu Podpora polytechnické výchovy. Její každodenní poctivá
pedagogická práce je inspirativní nejen pro všechny předškolní pedagogy, ale přispívá
také
ke
kvalitní
prezentaci
školy
na
veřejnosti,
za
což
jí náleží ocenění.
V kategorii Provozní zaměstnanec roku se laureátkou stala Jindřiška Hametová ze 17.
základní školy a mateřské školy Plzeň, kde pracuje již řadu let jako školnice. Je také
členkou širšího vedení školy, samostatně řídí správní útvar. Je velice ochotná a
zodpovědná při plnění svých povinností, sama aktivně navrhuje možná zlepšení. Nad
stanovený rámec své pracovní náplně se zabývá energetickým managementem.
Zajišťuje i provoz školního bufetu, je referentkou požární ochrany a stará se o
zahradnické úpravy na zahradě školky a o opravy v budově. Je dobrou a velmi
oblíbenou duší celé školy, za což jí vedení školy vyjádřilo veliký dík a tímto oceněním se
k němu připojuje i město Plzeň.
V kategorii Mecenáš plzeňského školství je oceněným Jiří Heckel, bývalý žák 2.
základní školy, jenž jí poskytl velkorysý finanční dar k jejímu letošnímu 60. výročí. Škola
tak mohla uspořádat výroční školní akademii a další doprovodné akce.
V kategorii Zvláštní ocenění se stal laureátem Tomáš Had, učitel tělesné výchovy 33.
základní školy v Plzni, který pozici vykonává od 1. září 2015. Během prvního školního
roku si svým kultivovaným chováním, přiměřenou dávkou pokory, skromnosti a
respektu, kvalitně a spolehlivě odváděnou prací a vyžadovanou náročností, získal nejen
žáky, ale i ostatní zaměstnance školy. Své lidské i profesní kvality obzvláště potvrdil 3.
května 2016. Tento den vyšel vstříc svému kolegovi, za kterého převzal výuku tělesné
výchovy plavání ve třetí třídě. V průběhu vyučovací hodiny se u jednoho z žáků vyskytly
nepředvídatelné zdravotní komplikace, které způsobily ztrátu vědomí a následné tonutí
během plaveckého výcviku. Tomáš Had okamžitě skočil do vody, doplaval k žákovi a
vytáhl chlapce na břeh. Po zjištění, že nedýchá, neprodleně poskytl první pomoc
nepřímou masáží srdce v kombinaci s umělým dýcháním. Po několika málo sekundách
se žáka podařilo přivést k vědomí, následně se jej ujala rychlá záchranná služba. Dle
vyjádření záchranářů se Tomáš Had zásadním a rozhodujícím způsobem podílel
minimálně na záchraně kvality života žáka.
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