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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 2014/2015 

 

 

 
 

 
 

 

1 Základní údaje o škole 

1.1    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 

 

1.2 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  

 

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

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 18 411 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

nám. Míru 4, 301 00 Plzeň 4 odd. ŠD 114 
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1.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských 

zařízení 

Popis oboru  Kód oboru Kapacita oboru 

Základní škola – denní forma vzdělávání 79-01-C / 01 580 

Název ŠVP  V ročníku 

ŠVP ZV Sluníčko  1. – 9. 

                                                                                                                                  
Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení 

 2014/2015 2014/2015 

ZŠ 411 18 

ŠD 114 4 

 

 

 

1.5 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

0 0 0 0 0 
Škola nemá vlastní školní jídelnu. Žáci se stravují v 10. školní jídelně. 

 

 

1.6 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Projekt Mléko do škol ano  
Projekt Ovoce a zelenina do škol ano  

 
 
1.7   Typ školy 

      úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne) 

 
1.8  Spádový školský obvod školy 

           Plzeň – Jižní Předměstí, Bory. 

 

 
1.9   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0  0 

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 4 91 Informatika 

S rozšířenou výukou 1 20 Tělesná výchova 

S rozšířenou výukou 3 70 Anglický jazyk 

S rozšířenou výukou 2 23/27 Anglický jazyk /bez zaměření 

S rozšířenou výukou 2 38 Německý jazyk 

S rozšířenou výukou 2 49/22 Německý / francouzský jazyk 
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1.10 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků Ročník 

Mentálně postižení 0 0 

Sluchově postižení 1 4. 

Zrakově postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesně postižení 1 5. 

S více vadami 0 0 

S vývojovou poruchou učení  24 2. – 9. 

S vývojovou poruchou chování 7 2., 4., 5., 8. 

Autismus 2 6., 8. 

Celkem 35  

 

 

 

 

1.11   Materiálně technické zajištění školy 

Škola je nadstandardně vybavena. Využíváme: 

- 110 počítačů, 47 počítačů mohou využívat žáci školy, všechny jsou připojeny na internet, 

jediný počítač bez připojení k internetu je ve školní družině, 

- 21 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, 

- klubovnu s učitelskou knihovnou, 

- v řadě tříd byla provedena rekonstrukce stropních zářivek, v 9 třídách byla provedena 

rekonstrukce parket a v 10 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 učebně výtvarné výchovy je nový nábytek, dokoupeny sušáky na výkresy, 

- v pracovně informatiky byly vyměněny počítače, zakoupeny vizualizéry a GPS. 

Škola využívá školní zahradu se skleníkem, 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. 
 

 



6 

2 Personální zabezpečení činnosti školy 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Přepočtený / fyz. % 

Celkový počet pedagogických pracovníků k  

1. 9. 2014 (včetně vychovatelek ŠD) 

28,3 / 30 100 % 

Z toho odborně kvalifikovaných 27,44 / 29 97 % 

 

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

 

2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1,81 / 3 

 (Jedná se o stejné učitele jako v bodu 2.4.) 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  1,81  / 3 

 ( 1,27 učitele odešlo ze školy ze zdravotních důvodů, 0,54 učitelky byl zástup za     

 rodičovskou dovolenou, ukončila z rodinných důvodů.) 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 6,5 / 7 

 

2.6 Věkové složení učitelů  

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 3 3 

36 – 50 let 1 12 

51 – 60 let 0 7 

61 – více let 0 0 

Celkem 4 22 

Rodičovská dovolená 0 3 

V počtu nejsou zařazeny 4 vychovatelky školní družiny. 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Technika a ICT  Cherchez la femme! 1 

Školení pro vedoucí zaměstnance z BOZP a PO 2 

Kurz anglického jazyka – 4. ročník 1 

Workshop pro učitele - minipodniky 1 

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků II. stupně 1 

Změny v Zákoně o pedagogických pracovnících 1 

Development for primary teachers 1 

Modernizace výuky Aj a ŠVP pomocí metody CLIL 1 

Krajská konference učitelů ekologické výchovy 1 

Setkání diskuzního fóra do projektu Sazka Olympijského víceboje 1 

Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání 

s maturitní zkouškou 

1 

Přírodovědný Inspiromat s Vernierem 2 

Český pravopis pro každého 11 

Kurz anglického jazyka 6. ročník 1 

Konference pro učitele I. stupně aneb Učme se pro radost 1 
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Nápadník – klub učitelů 1 

Aktiv učitelek zdravotnic 1 

Činnost školní družiny – exkurze do ŠD 1 

Vzděláváme pro budoucnost 1 

Chemické látky v potravinách a jejich vliv na zdraví 1 

Jiné dítě ve vaší třídě 1 

Myšlenkové mapy ve výuce pomáhají žákům i učitelům 1 

Hudební dílna – Písničky z herbáře a na prázdniny 1 

Prezentace Aj pro 1. Ročník ZŠ 1 

Angličtina pro současnou generaci žáků 1 

  

Celkem                                                                    25 akcí 37 účastníků 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  0       

 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0 

 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický):  0 

 

 

  

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

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 

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

70 6 59 3 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

46 

 

3 0 4 27 12 0 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 12 

- přijatých na víceletá gymnázia 4 ( 1 přijatý žák zůstal na naší ZŠ) 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  1 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 3 
Vyčleněno z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 

 
3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 

 

0 
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4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 

4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

403 + 8 § 38 

 

191 

 

189 23 + 8 § 38 

 

9 

 

0 

 

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

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 4 6 

- z toho 3. stupeň 4 3 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 53 430 

- z toho neomluvené 889 

 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 13 

Důvody: stěhování, návrat do rodné vlasti. 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 26 

Důvody: stěhování, rodinné důvody. 

 

 

5 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ve školním roce 2014/2015 

(zpracovala metodička prevence Mgr. J. Bochnovičová) 

      Realizace MPP 

Minimální 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 a prevenci rasismu, 

intolerance a xenofobie. Náš Minimální 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 
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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 s 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 svým 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 mohli 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 scházeli na jednáních školního parlamentu.  

Vytváření pozitivního sociálního klimatu probíhalo v rámci činnosti všech třídních 

učitelů, zejména v rámci třídnických hodin. Třídní učitelé zadali dětem na začátku 

druhého pololetí sociometrické testy a na základě jejich vyhodnocení pomáhali méně 

oblíbeným žákům začlenit se do kolektivu, tím rovněž předcházeli vzniku šikany.  

Děti ze tříd I. stupně vzájemně spolupracovaly v rámci všech činností při pobytu ve škole 

v přírodě, stejně tak žáci 7. ročníku při lyžařském výcvikovém kurzu. Tyto akce velmi 

dobře splňují cíl předcházení vzniku šikany v třídních kolektivech. 

Žáci mohli prožívat pocit sounáležitosti s naší školou při mnoha akcích sportovních, 

vzdělávacích a kulturních. Dosáhli jsme řady úspěchů v soutěžích, kterých se naše škola  

zúčastňuje každoročně: v soutěži SAPERE – vědět, jak žít, Recyklohraní, v 44. ročníku 

celostátní přehlídky dětských recitátorů, v olympiádách, zapojili jsme se do soutěže 

týkající se zdravého životního stylu Zdravá 5 – Košík plný rozumu. Naše škola se už 

tradičně zapojila do projektu Safer Internet Day.  Žáci se aktivně zapojili do sběru papíru 

a plastových víček. Děti se rády zapojují do příprav vánočního jarmarku a do 

velikonočních tvořivých dílen.   

Sounáležitost s naší školou prožívali žáci při přípravě oslav 50. výročí založení 10. ZŠ a 

při slavnostní Školní akademii k 50. výročí naší školy v Divadle Alfa (13. 5. 2015) i při 

opakování slavnostního programu v tělocvičně školy (23. 6. 2015), při Vlaštovčí 

olympiádě, při Sportovním dnu (29. 6. 2015) v závěru školního roku. 

Preventivně jsme s žáky pracovali v souvislosti s problematikou nebezpečných jevů 

spojených s používáním internetu, mobilních telefonů a  kyberšikany ve vyučovacích 

hodinách předmětů Informatika a Člověk a svět práce – Mediální výchova. Letos popáté 

se naši žáci zapojili do projektu Safer Internet Day. Na začátku února proběhly v rámci 

Dne bezpečnějšího internetu besedy pro žáky I. a II. stupně zaměřené na bezpečné 

chování v kyberprostoru. Žáci I. stupně zjišťovali, jakou digitální stopu po sobě 
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zanechávají na internetu, sestavovali pravidla chování na internetu. Žáci II. stupně 

diskutovali o vztahu současné generace a internetu, ve sdílených dokumentech společně 

vytvářeli prezentace zaměřené na problematiku zveřejňování skupinových fotografií, 

seznámili se s možností bezpečné komunikace s žáky celého světa prostřednictvím 

Mystery Hangout. O problematice kyberšikany mohli žáci 8. ročníku diskutovat i na 

interaktivním workshopu v pražské pobočce firmy Google.   

 V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu se žáci prvního i druhého stupně zapojili 

opět do soutěže SAPERE – vědět, jak žít. (Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a 

praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu.) Po vítězství 

v okresním i krajském kole postoupil tým z I. stupně do celostátního finále a obsadil třetí 

místo stejně jako v loňském školním roce.   

Za uplynulé vyhodnocované období jsme řešili jeden případ kouření v prostoru školní 

budovy.   

Nemuseli jsme řešit žádný případ držení a kouření marihuany nebo jiných OPL, nemuseli 

jsme řešit žádný případ sebepoškozování ani šikanování.  

Spolupracovali jsme se Střediskem výchovné péče v Plzni.  

 

 Akce zaměřené na prevenci rizikových projevů chování 

 

Akce Datum  Účast 

Den přátelství 2. 9. 2014 

 

celoškolní akce 

Zdravý životní styl 

 

16. 10. 2014 IV. B, V. A, V. B 

Umíme se chovat? 

 

20. 5. 2015 VII. A, VII. B, VIII. A 

Schools@Google 

 

22. 6. 2015 VIII. A, VIII. B 

 

 

Projekty Datum  Účast 

Safer Internet Day únor 2015 žáci I. a II. stupně 

 

 

Soutěže Datum Účast 

SAPERE – vědět jak žít listopad 2014 – 

březen 2015 

žáci I. a II. stupně  

(školní, okresní, krajské a 

celostátní kolo) 

Finanční gramotnost listopad 2014 - 

březen 2015 

3 žáci II. stupně 6. místo 

v celostátním kole 

(školní, okresní, krajské a 

celostátní kolo) 

Vytvořme společně lepší internet 

(plakát) – Safer Internet Day  

únor 2015 žáci I. a II. stupně 

Košík plný rozumu – Zdravá 5 září – říjen 

2014 

žáci II. stupně  

(krajské kolo) 
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6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

Organizaci zájmové činnosti zajišťuje hospodářka SRPDŠ 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. Pravidelně každé pondělí navštěvovalo vždy jedno oddělení solnou 

jeskyni ve Fakultní nemocnici na Borech. 

 

Zájmové kroužky  ročník 

Informatika 1. 

Informatika 2. 

Informatika 3. 

Dramatický kroužek 2. - 3. 

Quatschen (Nj) 6. - 9. 

Seminář z Čj a M 5. 

Výtvarný kroužek 1. - 5. 

Šperkařství 3. - 5. 

Šperkařství 6. - 9. 

Sborový zpěv 1. - 5. 

Hra na kytaru 4. - 5. 

Hra na kytaru 6. - 8. 

Klavír 1. - 7. 

Malí kutilové 1. – 5. 

Florbal 6. - 9. 

Stolní tenis 6. - 9. 

Basketbal 1. - 2. 

Basketbal 3. - 5. 

Seminář z M 9. A 

 

 

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. 
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     Výchovné a vzdělávací akce  

 

Datum Akce Účast 

září   

10. 9. 2014 Vědecký jarmark 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

11. 9. 2014 
Vernisáž a vyhodnocení soutěže 

Malování o hudbě 

Jana Solárová (9.A), Kateřina 

Smolařová (3.A) 

(obě děvčata získala  čestná 

uznání) 

22. 9. 2014 
Představení MoojakOjaak (Čro 

Plzeň) 
8. A, 9. B 

26. 9. 2014 Evropský den jazyků 9. B 

27. 9. 2014 
Ocenění žáků naší školy na KÚ 

Plzeňského kraje 

Ondřej Lukeš, Anna Strejcová 

a Jana Pěchoučková 

říjen   

2. 10. 2014 Ondřej Sekora – knihovna Bory 1.A, 1.B 

6. 10. 2014 
Od kamene ke knize“ – návštěva 

Obvodní knihovny Plzeň - Bory 
5. A 

7. 10. 2014 Techmanie - Vesmír 5. A 

8. 10. 2014 Techmanie - Vesmír 5.B 

9. 10. 2014 
„Zvěsti a pověsti o městě Plzni“ -

výukový program (Polanova síň) 
3.A, 3.B 

10. 10. 2014 Techmanie 6.B 

10. 10. 2014 
Zvěsti a pověsti o městě Plzni“ -

výukový program (Polanova síň ) 
7.A,B 

10. 10. 2014 Výukový program v ZOO a BZ Plzeň 9.B 

10. 10. 2014 Exkurze v DDD Plzeň 8.AB 

16. 10. 2014 
České národní obrození – Polanova 

síň 
5. A,B 

16. 10. 2014 Zdravý životní styl - beseda 5. A,B, 4..B, 3.B 

17. 10. 2014 Národní obrození – Polanova síň VIII. A, VIII. B 

17. 10. 2014 
Od kamene ke knize“ – návštěva 

Obvodní knihovny Plzeň - Bory 
5.B 

20. 10. 2014 

Orientace v knihovně  a provoz 

knihovny návštěva Obvodní 

knihovny Plzeň - Bory 

5. A 

22. 10. 2014 Cesta do školy – filmové př. 7.A,B 

9. 10. 2014 Ondřej Sekora – knihovna Bory 2. A 

září, říjen 
Výtvarná soutěž - Obrázkový slovník 

– soutěž k Evropskému dni jazyků 

2. stupeň 

 

 

listopad   

3. 11. 2014 Přednáška „Umíme se chovat“ 6. A 

4. 11. 2014 Techmanie a 3D planetárium dívky 8. A, 8. B 

7. 11. 2014 

Orientace v knihovně  a provoz 

knihovny návštěva Obvodní 

knihovny Plzeň - Bory 

5.B 

11. 11. 2014 Tvorba komiksu, ilustrovaný příběh 5. A 
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– beseda s plzeň. malířem P. 

Bauerem 

14. 11. 2014 

Tvorba komiksu, ilustrovaný příběh 

– beseda s plzeň. malířem P. 

Bauerem 

5.B 

18. 11. 2014 Finále Zdravá 5 /Praha/ 

Antonín Váňa 6.A – semifinále 

2. Místo, Eliška Rohreová 8.A 

– finále 2. místo 

18. 11. 2014 
Německá města a krajina – výukový 

seminář 
7. A (žáci Nj) 

20. 11. 2014 
Perspektiva odborného vzdělávání 

SOU dopravní Karlovarská ul. 
9. A 

20. 11. 2014 
Německá města a krajina – výukový 

seminář 
9. A 

prosinec   

1. 12. 2014 Čtyři roční období – Polanova síň 2.A, 2.B 

2. 12. 2014 Čertovská besídka 2.A 

2. 12. 2014 Hvězdy nám nepřály 7.A,B 

4. 12. 2014 Vánoce v knihovně Bory 2. A 

5. 12. 2014 Mikulášská nadílka pro 1. stupeň Vybraní žáci 9.AB 

8. 12. 2014 Vánoce ve světě 7. A, B 

8. - 14. 12. 

2014 
HourofCode 7.A, 8.AB, 9.B 

9. 12. 2014 Jak vycvičit draka 2 4.AB, 5.AB, 2.AB 

11. 12. 2014 Vánoční besídka 1.B 

11. 12. 2014 Vánoční besídka 1.A 

10. 12. 2014 Vánoční jarmark 10. ZŠ 

15. 12. 2014 Vánoční besídka 3. A 

17. 12. 2014 Ukázkový den SOU elektrotechnické dívky 8. A, 8. B 

leden   

16. 1. 2015 Exkurze do České televize Žáci 9. A, 9. B, 6. A, 6. B 

12. 1. 2015 Divadlo Alfa „Čert tě vem!“ 9. A 

20. 1. 2015 
Filmové představení „ Tři bratři“ 

SVČ Pallova ul. 
3. A, 3. B, 6. A, 9. A,7.A,B 

23. 1. 2015 Nářečí a slang – Polanova síň VIII. A, VIII. B 

únor   

9. 2. 2015 ZOO Plzeň- Nosorožci 3. A 

9. – 13  2. 

2015 

Den bezpečnějšího internetu (SID 

2015) 

a) beseda pro žáky 1. stupně: 

„Digitální stopa“ 

b) beseda pro žáky 2. stupně 

Žáci 1. stupně, VII. A, VIII. 

AB 

13. 2. 2015 
Divadlo Alfa „Pohádky ovčí 

babičky“ 
1.A, 1.B 

19. 2. 2015 
„Veselé písničky pro domácí 

mazlíčky“-SVČ Pallova ul. 
1.A, 1.B 

20. 2. 2015 
KD Peklo - Welcome to Great 

Britain 
5. A 
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27. 2. 2015 
DM drogerie preventivní program 

Veselé zoubky 
1.A, 1.B 

březen   

4. 3. 2015 Pirát 007- divadelní představení Alfa 9. A 

4. 3. 2015 Kouzelná planeta - Keňa 7.B, 8.A 

19. 3. 2015 
Bratři Čapkové – návštěva knihovny 

Bory 
2.A 

23. 3. 2015 

Celostátní finále v digitální fotografii 

PHOTOCONTEST v Praze a 

slavnostní vyhlášení na Novoměstské 

radnici 

L. Plevačová 8.A 

5. 3. 2015 
Golem, Rudolf II. a jeho alchymisté 

– Polanova síň 
4.AB 

6. 3. 2015 
Divadlo J. K. Tyla Živá voda – 

divadelní představení 
3.B, 4.B 

16. 3. 2015 Polanova síň  „České klenoty“ 6. A, B 

17. 3. 2015 „Londýn – vystupovat“ Polanova síň 5.A,B 

18. 3. 2015 KD Peklo – Veselé Velikonoce 6.B 

18. 3. 2015 Maškarní ples 1.A, B 

20. 3. 2015 Exkurze - elektrárna Tušimice 8.A,B, 9.A,B 

24. 3. 2015 
Rakouská knihovna - seminář o 

Rakousku 
7. A - Nj 

27. 3. 2015 RHK PK - exkurze - firma RYOR 10 dívek 8.A,B 

27. 3. 2015 
Trnkova zahrada – Západočeské 

muzeum 
VIII. A (část žáků) 

31. 3. 2015 DJKT Lov začíná VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B 

duben   

1. 4. 2015 ZOO – Smysl moderní zoo 7. A, B 

8. 4. 2015 SVČ Pallova ul. - Mikulášovy patálie 5. A 

8. 4. 2015 ZOO Plzeň – Smysl moderní zoo 6. A, B 

10. 4. 2015 ZOO – Naše příroda 2.A, 2.B 

10. 4. 2015 
Evropský dům v Praze – seminář o 

EU 
22 žáků 7. A + 8 žáků 7. B 

7. 4. 2015 ZOO – Smysl moderní zoo 9.B 

17. 4. 2015 KD Peklo – „Londýn – vystupovat“ 6.B 

23. 4. 2015 
Jak se skáče za totáče – Polanova síň, 

KMP 
9.B 

23. 4. 2015 
Západočeské muzeum Trnkova 

zahrada 
2.B 

21. 4. 2015 AkvaTera 3.B 

22. 4. 2015 AkvaTera 4.B 

27. 4. 2015 ZOO-Zvířátka z pohádek 1.A,B 

29. 4. 2015 ZOO - prohlídka 4.A 

30. 4. 2015 
Polanova síň – Čeština – můj rodný 

jazyk 
6.B 

květen   

5. 5. 2015 Třídní besídka 3. A 

18. 5. 2015 Výlet - Kovářov 7.A,B 
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19. 5. 2015 Výlet Františkovy Lázně VIII. A, VIII. B 

20. 5. 2015 Umíme se chovat? – Polanova síň 7.A,B a 8.A 

20. - 22. 5. 

2015 
Školní výlet Plasy 9. B 

25. 5. - 29. 5. 

2015 
Škola v přírodě 1.B, 2.A, 4.A, 5.A, 5.B 

20. 5. 2015 Výlet Praha 3. B a 4. B 

22. 5. 2015 Zámecký statek Újezd nade Mží 1. A, 2. B 

20. 5. 2015 Školní výlet Plasy 6. A, 9. A 

21. 5. 2015 Školní výlet Plasy 3.A 

červen   

5. 6. 2015 
Ukázka aut a techniky hasičského 

sboru 
1. A,B 

15. 6. 2015 LODM – hala Lokomotivy 7. A 

16. 6. 2015 LODM - Techmania 7. A 

16. 6. 2015 LODM – tenis, Borský park 3. A, 3. B, 6. B, 9. B 

16. 6. 2015 SVČ - Kluk na kole – film. př. 7. B,5. B 

17. 6. 2015 LODM – atletika, Skvrňany 5. A,B, 7. B 

17. 6. 2015 Festival sportu 6. A, 7. A, 9. B 

17. 6. 2015 LODM – štafeta, tenis, Borský park 2. A, 2. B, 4.B 

17. 6. 2015 LODM – kumite Třebízského ul. VIII. A, VIII. B 

18. 6. 2015 Evropské dny 5. A 

18. 6. 2015 LODM – hala Lokomotivy 7. A 

18. 6. 2015 LODM – jachting, Bolevecký rybník 6. A 

22. 6. 2015 

Schools@Google – návštěva české 

pobočky Google, interaktivní 

workshop, expozice Království 

železnic 

VIII. A,B 

23. 6. 2015 Muzikál Noc na Karlštejně, ZOO VIII. A,B 

18. 6. 2015 
LODM – basketbal, házená Městská 

hala Úslavská ul. Plzeň 
9. A 

18. 6. 2015 LODM – atletika, Skvrňany 4. A 

24. 6. 2015 Praha Letňany – Lego výstava 7. A, 7. B 
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     Olympiády a soutěže 

 

Datum Název soutěže Účast / umístění  

září    

22.9.-30. 9. 

2014 
Košík plný rozumu – Zdravá 5 Třídní kola  

Září-říjen 
50 let výročí založení naší školy = 

50 kg odevzdaných baterií 

Odesláno 243 kg, 2. místo 

v rámci Plzeňského kraje 

v kategorii absolutní množství 

v rámci projektu Recyklohraní 

 

říjen    

2.10.2014 Košík plný rozumu -  Zdravá 5 

Školní kolo – 5.B J. 

Bechynská, 6.A T. Váňa, 7.B 

A. Kacerovský, 8.A E. 

Rohreová - postupující 

 

15.10.2014 Přírodovědný klokan 

8. a 9. tř. – 25 žáků 1. K. 

Suchánková 9.A, 2. J. Sýkora 

9.B, 3. J. Ladman 9.B 

 

16.10. 2014 Obrázkový slovník (Goethe-institut) 

O. Lukeš (6.A), J. Lhoták 

(8.B), R. Vítek, T. Strejc, J. 

Ladman (všichni 9.B) 

 

11.-17. 10. 

2014 

CodeWeek 2014 – celoevropský 

týden programování 

6. AB, 7. AB, 8. AB, 9. A 

Nejúspěšnější žáci: Lukeš 

(6.A), Plevač (8.A), Fürstová 

(8.A), Kanaloš (8.B), Maxa, 

Sládek (9.B) 

 

23.10. 2014 
fotosoutěž ZOO a BZ Plzeň, docela 

jiný svět, 2. ročník 

E. Jurčová, E. Rohrerová, L. 

Plevačová (8.A) 

F. Liška (9.B) 

 

24.10. 2014 

Soutěž projektů NextMove 

(Bohemian Ventures): How to make 

a CameraObscura 

9. B (2. místo v ČR)  

24.10.2014 Krajské kolo – Zdravá 5 

Kacerovský /7.B/, Rohreová 

/8.A/, A. Váňa /6.A/, 

Bechynská /5.A/ 

 

listopad    

12.–

13.11.2014 
Bobřík informatiky 

Úspěšnými řešitelé: 

Kategorie BENJAMÍN 

Novoveská, Vaňková, Reich, 

Bulínová, 

Dvořáková, Smolařová,  Jelín

ková, Jíchová, Vomáčka 

Kategorie KADET 

Plevač, Sýkora, Ličman, 

Monach, Naušová, Štál, 

Zelenka, Fialová, Ladman, 

Plevačová, Liška, Nývltová 

 

18. a 19. 11. 

2014 

Soutěž SAPERE, kategorie 1.st., 

školní kolo 
4. – 5. třídy  
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18.11.2014 Finále Zdravá 5 / Praha / 

A. Váňa 6. A – 

SEMIFINÁLE 2. 

místo, E. Rohrerová 

8.A – FINÁLE 2. 

místo 

 

20.11.2014 Sapere – soutěž ,, vědět jak žít“ 7.B, 8.B, 6.A, 6.B  

24. 11. 2014 Soutěž nejlepší mladý chemik 9. A, 9. B  

27. 11. 2014 IT-slot, školní kolo 8. B, 9. B  

31.11. 2014 
We are writers… in English! 

(Scholastic UK) 

M. Strnad (8. B), R. Vítek 

(Radim byl finalistou 

mezinárodní soutěže) a L. 

Phamová (9. B) 

 

 

Listopad-

prosinec 

In-Generation – vytváření vlastních 

mINi projektů na téma Digitální svět 

7. A, 8. B – celostátní kolo 

Projekty obou tříd  

vyhodnoceny jako vítězné 

 

Listopad-

prosinec 

Finanční gramotnost, kategorie 2. 

st., školní kolo 
  

Listopad 

2014 – 

březen 2015  

Rozpočti si to – finanční 

matematika, celostátní soutěž 
4 žákyně ze 7. B  

prosinec    

3.12. 
Soutěž v informatice Háčkování 

(SŠINFIS, Plzeň) 
Žáci 9. B (1. a 2. místo)  

Prosinec-

leden 

50 kusů mobilních telefonů = 50 let 

naší školy 

Žáci a učitelé školy, odesláno 

76 mobilních telefonů, 1. IV. 

A 

 

15.12.2014 Fotbal. turnaj Mc᾽DonaldsCup Žáci 4. a 5. tříd, 1. místo 5.B  

9.12.2014 Biologická olympiáda kat. C 8., 9. třídy  

11.12.2014 Biologická olympiáda kat. D 6. – 7.tř.    

8.12. – 

12.12. 2014 
Sběr druhotných surovin 

1. – 9. Tř. T. Plevač 

/8.A/, M. Turek /8.B/, 

M. Bulínová /7.B/ 

 

leden    

15.1.2015 Fotosoutěž Photocontest 2015 

Liška (9. B), Pecháčková (9. 

A), Plevačová, Duchková (8. 

A) 

 

26. 1. 2015 Zeměpisná olympiáda, kat. C 
17 žáků z 8. A 9. tříd, 1.místo 

Plevač 
 

26. 1. 2015 Zeměpisná olympiáda, kat. A, B  Žáci z 6. – 7. tříd  

28.1.2015 Sapere – okresní kolo  

T. Majerová, A. Zelenka, J. 

Lhoták, Ta Anh Duy – žáci 

8.B , 2. místo 

 

28.1.2015 
Ekofor – soutěž Potraviny / výkresy 

vtipů / 

Plevač, Plevačová, Duchková, 

Čubrová, Jurčová, Rohreová, 

Strnad – žáci 8. A,B 

Výsledky nám nebyly zaslány 

 

únor    

3. 2. 2015 Okresní kolo soutěže Finanční Maxa, Štál, Strnad, Plevač – 1.  

http://www.zs10.plzen.eu/domu/aktuality/50-kusu-mobilnich-telefonu-50-let-nasi-skoly.aspx
http://www.zs10.plzen.eu/domu/aktuality/50-kusu-mobilnich-telefonu-50-let-nasi-skoly.aspx
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gramotnost místo 

4. 2. 2015 Okresní kolo soutěže SAPERE 
Sýkorová, Jindra, Janda, 

Šlapáková – 1. místo 
 

5. 2. 2015 
Školní kolo chemické olympiády - 

teoret. část 
9. A, 9. B  

10. 2. 2015 
Školní kolo chemické olympiády - 

prakt. část 
9. A, 9. B  

17. 2. 2015  
Zeměpisná olympiáda – okresní 

kolo 

1 ž. 6.A 16. místo a 1 ž. 7. tř. – 

17. místo  
 

18. 2. 2015  
Školní kolo 44. ročníku Celostátní 

přehlídky dětských recitátorů 

Žáci 2. – 9. ročníku – 15 

recitujících 
 

19.2.2015 Vlaštovčí olympiáda 

2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 

5.A, 5.B – 1. místo – 

Šlapáková M., Tomašová J., 

Bobák J. 

 

Leden, únor Výtvarná soutěž Ekofór 7., 8. třídy  

24. 2. 2015 Vlaštovčí olympiáda II. stupeň  

Únor - 

duben 
Výtvarná soutěž Den Země 6. – 8. třída  

březen    

4. 3.2015 
Obvodní kolo 44. ročníku Celostátní 

přehlídky dětských recitátorů 

Soutěžící z 2. ZŠ, 10. ZŠ, 11. 

ZŠ, 26. ZŠ a Masarykova 

gymnázia – 19. recitujících 

 

6. 3. 2015  Chemická olympiáda – okresní kolo 2 ž. 9.B – 13. a 15. místo  

17. 3. 2015 
Krajské kolo soutěže Finanční 

gramotnost 

Maxa, Štál, Strnad, Plevač – 2. 

místo 

v celostátním kole – 6. místo 

 

19. 3. 2015 Bratři Čapkové – výtvarná soutěž 2.A – čestné uznání  

20. 3. 2015 Krajské kolo soutěže SAPERE 
Sýkorová, Jindra, Janda, 

Šlapáková – 1. místo 
 

20. 3. 2015 Matematický klokan 2. – 7. tř.  

23. 3. 2015 
PHOTOCONTEST – celostátní 

finále fotografické soutěže 
1 ž. 8.A  

25. 3. 2015 Pythagoriáda – školní kolo 

6. – 8. tř. - úspěšní 

řešitelé: Ondřej Lukeš (VI. A), 

A. Plevač (VIII. A), M. Strnad 

(VIII. B) a J. Štál (VIII. A). 

 

duben    

duben Výtvarná soutěž o Staré Plzni 
5.A, 4.B, 2.A, 4.A – neumístili 

jsme se 
 

duben, 

květen 

Výtvarná soutěž – výroba peněz pro 

město dětí – Mini Plzeň 

8. AB, výsledky nám nebyly 

zaslány 
 

23.4.2015 
Okresní kolo biologické olympiády 

kat. D  

Bára Smolařová – 7.A /12. 

místo /,  Anna Strejcová – 6.A 

/27. místo / 

 

27.4.2015 
Okresní kolo biologické olympiády 

kat. C 

Jan Štál – 8.A /25.místo /, 

Tomáš Strejc – 9.B /17.místo / 
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28. 4. 2015 Celostátní kolo soutěže SAPERE 
Sýkorová, Janda, Šlapáková – 

3. místo 
 

23.4.2015 Mladý zdravotník - oblastní kolo 

1.a 2.st.  M. Turek /8.A /, M. 

Maxa / 9.B /, K. Valigurová 

/7.B /, M. Novoveská / 7.B /, 

N. Vaňková / 7.B / - 3. místo 

 

7.4.2015 Výtvarná soutěž divadla Alfa 1.B účast bez umístění  

květen    

6. 5. 2015 Dopravní soutěž 

Maur Š., Sýkorová E., Veselá 

V., Vlček T. (5.B) - 12. místo 

 

 

květen 
Výtvarná soutěž – Jak si pejsek 

s kočičkou dělali k svátku dort  
2.A  - čestné uznání  

11.5.2015 Arspoeticae – překlad básní v AJ 
Jan Ladman, Linda Phamová 

(9.B) 
 

12. 5. 2015 Pythagoriáda – okresní kolo 

Lukeš (6. A, 3. místo), A. 

Plevač (8. A, 6. místo), Strnad, 

Štál 

 

20.- 27. 

5.2015 

Sběr druhotných surovin k 50. 

Výročí naší školy 

Matěj Turek /8.B/, Tonda 

Plevač /8.A/, Michaela 

Bulínová /7.B/ 

 

květen 
„Náš domov Evropa“ – výtvarná 

soutěž 

5.A,B, 6. – 8. třídy, 

S. Šavlík (5.A)– čestné uznání 

 

 

20. 5. 2015 

Projekt Podpora podnikatelských 

znalostí žáků ZŠ reg. Číslo CZ. 

1.07/1.1.00/54.0030 – řízení 

školního minipodniku v kategorii 

služby 

6 ž. 9. B – 1. místo  

červen    

10. 6. 2015 

Celoměstské finálové kolo soutěže 

Vyzkoušej si být učitelem (DDD 

Plzeň) 

Hodnocení poroty: 1.  Turek, 

2.  Strnad, ,3. Lhoták (všichni 

VIII. B) 

 

17.6.2015 LODM – výtvarná soutěž 2.A – neumístili jsme se  

8. 6. 2015 2015 květin pro Plzeň - fotosoutěž 2.B – výhra celé třídy  

29. 6. 2015 
Sportovní olympiáda – Slavíme 50 

sportem 
všichni žáci školy  

od 22. 6. 

2015 

Historií naší školy s Karlíkem 

Vánočkou 
celoškolní soutěž  

 

     Akce k volbě povolání  

Datum Akce Účast  

24.10. 2014 Prezentace SOU stavební, Plzeň 9. B  

14.11. 2014 Prezentace SPŠ, s.r.o. 9. A, 9. B  

20. 11. 2014 
Perspektiva technického a 

odborného vzdělávání 
VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B  

7. 1. 2015 Úřad práce IPS 9. A, 9. B  

20. 4. 2015 Úřad práce IPS VIII. A, VIII. B  

 



20 

 

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 

Škola nemá uzavřenou partnerskou smlouvu s žádnou mimoplzeňskou tuzemskou 

školou. 

Spolupracujeme se SŠ a SOU v Plzni: 

- 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. 

SSUPŠ – Zámeček, s.r.o. pořádala pro žáky II. stupně besedy o výtvarném umění.  

 

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 ŠD.  

 

FPE ZČU: 

Škola má uzavřenou smlouvu mezi děkankou FPE a ředitelkou ZŠ ohledně 

pedagogické praxe studentů FPE 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. 

- Vernisáž a vyhodnocení soutěže Malování o hudbě – výtvarná soutěž, které se 

zúčastnili žáci 2. tříd, 6. A a 8. A, 2 žákyně získaly čestné uznání, 

- Šťastné stáří očima dětí – výtvarná soutěž, 

- Knihovna města Plzně – Polanova síň – Zvěsti a pověsti o městě Plzni – 3. třídy, 

- Knihovna města Plzně – Polanova síň – České národní obrození – 5. třídy, 

- Knihovna města Plzně – Polanova síň – Národní obrození a my – 8. třídy, 

- Knihovna města Plzně – Polanova síň – Čtyři roční období – 2. třídy, 

- Knihovna města Plzně – Polanova síň – Vánoce ve světě – 7. třídy, 

- KD Peklo – Umíme se chovat – 6. třídy, 

- Český rozhlas Plzeň – Představení Moojak Ojaak – 8. a 9. třída, 
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- Techmanie – Vesmír – 5. třídy, 

- Techmanie – exkurze – 6. třída, 

- Techmanie – Napříč galaxií – 8. třída, 

- Knihovna Bory – O. Sekora – 1. a 2. třídy, 

- Knihovna Bory – Od kamene ke knize – 5. třídy, 

- Knihovna Bory – Orientace v knihovně – 5. třídy, 

- Všichni žáci školy se zapojili do aktivit projektového dne 7. 5. na téma "Plzeň - 

EHMK 2015“. 

- Žáci 2. - 9. tříd se zúčastnili LODM - navštívili 23 sportovních soutěží. 

- Žáci II.A se zúčastnili výtvarné soutěže LODM. 

- Žáci II.B vyhráli fotosoutěž "2015 květin pro Plzeň". 

- 4 třídy II. stupně se zúčastnily 17.6. Festivalu sportu. 

- IX.A - Divadlo Alfa - "Čert tě vem!" 

- I.A,B - Divadlo Alfa - "Pohádky ovčí babičky" 

- VI.A,B, IX.A - Divadlo Alfa - "Pirát 007" 

- III.B, IV.B - Divadlo J. K. Tyla - "Živá voda" 

- VIII.A,B, IX.A,B - Divadlo J. K. Tyla - "Lov začíná" 

- II.A, IV.A,B, V.A - účast ve výtvarné soutěži O Staré Plzni 

- VIII.A,B - účast ve výtvarné soutěži - výroba peněz pro město dětí - Mini Plzeň 

- I.B - výtvarná soutěž Divadla Alfa 

- VIII.A – Zpč. muzeum – Trnkova zahrada 

- II.B – Zpč. muzeum – Trnkova zahrada  

Žáci školy se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných MMP, tyto akce se prolínají s akcemi 

na podporu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Jako každý rok máme 

zakoupenou permanentku do zoologické zahrady, využíváme nabídky ekologického centra 

a dalších. Např.: 

- ZOO a BZ Plzeň – výukový program - 9. B, 

- ZOO a BZ Plzeň – fotosoutěž Docela jiný svět (2. roč.) – účast 4 žáků 8. a 9. tříd, 

- Exkurze do Domu digitálních dovedností – 8. třídy, 

- SVČ Pallova – Cesta do školy – 7. třídy, 

- SVČ Pallova – Hvězdy nám nepřály – 7. třídy, 

- SVČ Pallova – Jak vycvičit draka – 2., 4., 5. třídy, 

- Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP s FPE Plzeň – Co by se mohlo stát, 

když… - 7. třídy. 

 

 

6.5.2 Ostatní projekty 

 

Projekt „Úspěšný žák digitálního věku“ 

V letošním školním roce probíhala výuka na netboocích ve dvou devátých třídách, výuka na 

netboocích v VIII. B třídě s rozšířenou výukou informatiky a výuka na tabletech s klávesnicí 

v sedmé třídě s rozšířenou výukou informatiky. Naším partnerem zůstává SITMP, která 

zajišťuje funkčnost softwaru v netboocích  a tabletech. 

Projekt umožňuje další rozšíření interaktivní výuky. Vytvoření společného digitálního 

prostředí učitelských a žákovských počítačů spolu s kvalitním vzdělávacím obsahem je spolu 

s interaktivní výukou smysluplným využitím ICT prostředků.  

 

V rámci projektu Úspěšný žák digitálního věku jsme se zapojili do soutěží: 

a)  Code Week 2014 – 11. – 17. 10. celoevropská soutěž Týden programování s bobříkem – 

účast 39 žáků 6. – 9. tříd. Vyhodnoceno 5 nejúspěšnějších žáků. 
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b) Bobřík informatiky – celoevropská soutěž, která probíhala ve dvou kategoriích a byla 

zaměřena na plnění úkolů z oblasti digitální gramotnosti, informačních technologií 

v každodenním životě, technických dovedností, porozumění informacím apod. Uskutečnila se 

12. a 13. 11. 2014. Ze 70 žáků bylo 9 žáků I. stupně a 12 žáků II. stupně úspěšnými řešiteli. 

c)  In-Generation – vytváření vlastních mini projektů na téma Digitální svět. Celostátního kola 

se zúčastnili se svými projekty žáci 7. A a 8. B. Projekty obou tříd byly vyhodnoceny jako 

vítězné. 

d)  Soutěž v oblasti ICT Háčkování na SŠINFIS – účast týmů 9.B – obsadili 1. a 2. místo. 

e)  Hour of Code – celosvětová akce žáků a studentů 180 zemí od 8. do 14. 12., jejímž cílem 

je podpora informatiky, logiky, dovednosti a tvořivosti při řešení problémů (řešili jednoduché 

výukové programy) – účast 7. A, 8. A,B,  9. B. 

f)  IT SLOT – účast 50 škol ČR, online test zaměřený na informační technologie a logické 

myšlení. V republikovém kole 17. 12. se utkalo 45 žáků. Naši školu reprezentoval žák 9. B. 

 

Projekt Finanční gramotnost 

Od října do prosince 2014 se žáci II. stupně zapojili do 6. ročníku soutěže Finanční 

gramotnost. Cílem soutěže je neformálním způsobem seznámit žáky s problematikou finanční 

gramotnosti, a tím působit preventivně především proti předlužení.  

Do školních kol se přihlásilo v ČR 436 škol a soutěžilo 53 681 žáků. V březnu 2015 tým II. 

stupně, který se skládal ze 4 žáků 8. a 9. tříd, obsadil v krajském kole 1. místo, když předtím v 

lednu vyhrál okresní kolo. V celostátním kole obsadili 6. místo. 

Žáci VII. B se zapojili do soutěže o finanční gramotnosti "Rozpočti si to". Do plnění 

jednotlivých úkolů bylo zapojeno 173 družstev z celé ČR. Družstvo děvčat skončilo na velmi 

pěkném 31. místě. 

 

Projekt „Sapere – vědět, jak žít“ 

Soutěž "SAPERE - vědět, jak žít" klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z 

oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu. 

Školního kola soutěže se zúčastnili žáci 4. - 9. tříd. Nejúspěšnější jednotlivci pak vytvořili dva 

týmy, jeden čtyřčlenný tým I. stupně a jeden čtyřčlenný tým II. stupně. Obě družstva se 

zúčastnila okresního kola. Žáci I. stupně svoji kategorii vyhráli a postoupili do krajského kola, 

tým II. stupně skončil na 2. místě. Žáci I. stupně vyhráli i krajské kolo. Celostátní finále se 

konalo v Praze 28. 4. 2015. Naši žáci 5. tříd obsadili 3. místo. 

 

 

Projekty Plzeňského kraje v oblasti podpory technického vzdělávání 

Naše škola se zapojila do těchto projektů:  

 

Soutěž technických dovedností žáků Plzeňského kraje  RHK PK – účast v krajském kole – 7. 

místo 2 žáci 9. třídy – z 36 soutěžních dvojic. Získali také nejlepší výsledek v teoretické části 

– v testu z fyziky. 

 

Projekt 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. 

Všech akcí se zúčastnilo vždy 10 dívek z 8. ročníku s vyučující. 

a) Workshop Techmania Science Center - program č. 4 - Napříč galaxií. Workshop se skládal 

z 5 částí - pracovních listů, dílen, fyzikální laboratoře, show a workshopu. 
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b) Ukázkový den SOU elektrotechnické. 

c) Exkurze do firmy Ryor a.s. - výroba kosmetických přípravků.  

(Zpráva o projektu – v příloze VZ.) 

 

Regionální hospodářská komora PK zahájila 30. 9. 2014 realizaci projektu Podpora 

podnikatelských znalostí žáků ZŠ. Zapojili jsme se do tohoto jedinečného projektu, který 

zkouší vytváření zjednodušených minipodniků - fiktivních firem. Do realizace projektu se 

zapojilo 425 škol převážně z Plzeňského kraje, vytvořili více než 95 různě zaměřených 

minipodniků (fiktivních firem). Naši žáci si vyzkoušeli vypracovat pro svůj minipodnik 

podnikatelský plán, vyzkoušeli si vytváření faktur, účtování, spolupráci a obchodování s 

dalšími minipodniky. 

Vyvrcholením projektu byl veletrh dne 20. května 2015, na kterém byly odbornou porotou 

vyhlášeny nejlepší fiktivní firmy. Naše škola obsadila absolutní 1. místo za logistickou firmu 

PilsenTrans s.r.o., kterou se svým vyučujícím informatiky vytvořilo 6 žáků IX. B. 

 

Účast ve fotosoutěži Photocontest 2015 – účast 4 žáků 8. a 9. tříd, celostátního finále se 

zúčastnila 1 žákyně 8. A. 

  

Projekt DDD „Vyzkoušej si být na chvíli učitelem“ – vytvoření vlastního digitálního  

výukového materiálu – 3 žáci naší školy získali 1., 2. i 3. místo. 

   

Celostátní projekt  Next Move (Bohemian Ventures): How to make a Camera Obscura – účast 

žáků 9. B – obsadili 2. místo v ČR. 

 

Již 7. rokem se zapojujeme do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Opět 

jsme byli vyhodnoceni mezi nejaktivnějšími školami v ČR, v rámci kraje jsme získali 2. místo 

v kategorii sběru baterií. 

 

Zapojení do projektu Košík plný rozumu – Zdravá pětka. Zapojili se žáci 5. – 8. tříd. V 

celorepublikovém finále získala žákyně 8. třídy 2. místo a v semifinále žák 6. třídy také 2. 

místo. 

 

Projekt „Zdravé zuby“ – zapojeny všechny třídy na I. stupni. 

 

 

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.  

Ve školním roce 2014/15 vedla evidenci 24 žáků s vývojovou poruchou učení, 1 žáka 

s Aspergerovým syndromem, 1 žáka s atypickým autismem, 1 žáka se sluchovým postižením, 

1 žáka tělesně postiženého a 7 žáků s vývojovými poruchami chování. 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.  
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Výchovná poradkyně na pedagogických radách provádí metodická proškolení 

pedagogů. Témata  – Diagnostika SPU v běžné třídě, Přijímací řízení na VG a SŠ, IVP. 

Výchovná poradkyně se v rámci DVPP zúčastnila  seminářů Školní poradenství – Jiné 

dítě ve vaší třídě, Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání 

s maturitní zkouškou, 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. Byly objednány programy pro třídy, ale nebyly realizovány 

z časových důvodů PPP. 

 

 

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 

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). 

Sportovní činnost školy je v následující tabulce. 
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Datum Kolo Název soutěže Umístění/účast 

11.9.2014 semifinále Street Hockey Cup chlapci 7.A (2), 8.A (2), 8.B (7), 5. místo 

ve skupině, 

29.9.2014 okresní 

kolo 

Přespolní běh (IV. kategorie) – 

soutěž družstev 

chlapci 9.B (5), 8.A (1),  15. místo 

   dívky 9.B (2), 9.A (32), 8.A (2), 14. 

místo 

6.10.2014 kvalifikace Coca Cola Cup chlapci 10 žáků z 9.B, 2 z 9.A, 1 z 8.B, 1 ze 6. B, 

ze skupiny jsme nepostoupili 

9.10.2014 okresní 

kolo 

Přespolní běh III. kat. – soutěž 

družstev 

dívky 7. A(2), 7.B (2) – 3. místo 

chlapci 7.B (3), 6.B (1), – 15. místo 

23.10.2014 kvalifikace Coca Cola Cup dívky 9. A(5),  9.B (6), 8.A (1), 7.A (1), 6.B 

(2),  2. místo ve skupině 

5.11.2014 okresní 

kolo 

Florbal III. kat. dívky 6. A (3), 6. B (3), 7. A (2), 7. B (4), 

3.místo 

5.11.2014 okresní 

kolo 

Florbal III. kat. chlapci 6. A (2), 6. B (5), 7. A (2), 7.B (4),  

6.11.2014 okresní 

kolo 

Florbal IV. kat. dívky 8.A (3), 8. B (1), 9.A (5), 9.B (5), 4. 

místo 

6.11.2014 okresní 

kolo 

Florbal IV. kat. chlapci 8. A (2), 8.B (5), 9.B (8), 3. místo 

11.11.2014 okresní  Okresní přebor ve šplhu H. Janáková (3. A), 2. místo 

14.11.2014 krajské 

finále 

Plavání – soutěž družstev IV. 

kat. Ch 

8. B (3), 9. A (1), 9. B (2), 3. místo 

18.12.2014 školní 

turnaj 

Vánoční turnaj smíšených 

družstev ve vybíjené III. kat. 

7. A - 1. místo 

7. B – 2. místo 

6. B – 3. místo 

6. A – 4. místo 

18.12.2014 školní 

turnaj 

Vánoční turnaj smíšených 

družstev ve vybíjené IV. kat. 

9. B – 1. místo 

8. B – 2. místo 

8. A – 3. místo 

9. A – 4. místo 

 celoroční 

akce 

Zapojení do celostátního 

testování Sazka Olympijský 

víceboj 

3 třídy z 1. stupně, celý 2. stupeň, všichni 

žáci, kteří se zapojili do tohoto testování, 

obdrželi vysvědčení a diplom, škola 

získala stříbrný certifikát a medaili 

28.1.2015 okresní Okresní přebor v basketbalu – 

IV. kat. dívky 

dívky 8. a 9. tříd,  5. místo 

29.1.2015 okresní Okresní přebor v basketbalu – 

IV. kat. chlapci 

chlapci 8. a 9. tříd, 5. místo 

25.2.2015 okresní Okresní přebor v basketbalu 

mladších žákyň, AND 1 Cup 

žákyně 6. - 8. tříd, 3. místo 

16.4.2015 okresní Minifotbal, starší žáci (IV. 

kat.) 

žáci 9. B 7. místo 

23.4.2015  Street Hockey Cup (1. kolo) žáci 6. a 7. tříd 4. místo ve skupině 

19.6.2015  Street Hockey Cup (2. kolo) žáci 6. a 7. tříd 5. místo ve skupině 

15. – 18.6. 

2015 

 Účast na Letních olympijských 

hrách dětí a mládeže  

celá škola 
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TJ a sportovní kluby 

Škola pronajímá prostory tělocvičny tělovýchovným jednotám a sportovním klubům. Dobré 

vztahy má škola s HC Plzeň. V roce 2014/15 jsme měli jednu třídu s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy se zaměřením na míčové hry. 

Žáci se zúčastňují řady sportovních soutěží a vzorně reprezentují školu.  

 

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. Od 

října 2009 je ve škole umístěno Informační centrum Nakladatelství Fraus a Akademie 

moderního vzdělávání.  

 

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 Počet 

zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní Next Move 

(Bohemia 

Ventures) 

22  2. místo 

v ČR 

 

 Bobřík 

informatiky 

70 úspěšní řešitelé 

21 žáků 

  

 We are 

writers…in 

English! 

(Scholastic UK) 

3 1 žák finalista 

soutěže 

  

 Code Week 

2014 Týden 

programování s 

bobříkem 

39 vyhodnoceno 5 

nejúspěšnějších 

  

 Hour of Code 

celosvětová 

akce 

88    

republiková Zdravá 5 2  semifinále 1 

žák 

finále 1 

žákyně 
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 In-Generation 

mINi projekty 

na téma 

Digitální svět 

47 2x 1. místo   

 Rozpočti si to – 

finanční 

matematika 

4    

 Finanční 

gramotnost 

4   6. místo 

 SAPERE – 

vědět, jak žít 

3   3. místo 

 IT SLOT 1    

regionální, 

krajské 

Recyklohraní 

kategorie sběru 

baterií 

všichni žáci 

školy 

 2. místo  

 Finanční 

gramotnost 

4 1. místo   

 SAPERE – 

vědět, jak žít 

4 1. místo   

 Podpora 

podnikatelských 

znalostí žáků 

ZŠ – školní 

minipodnik 

v kategorii 

služby 

6 1. místo   

 Soutěž 

technických 

dovedností žáků 

PK – teoretická 

část (test z Fy) 

2 1. místo 

 

 celkově 7. 

místo 

 Plavání – soutěž 

družstev IV. 

kat. hoši 

 

6   2. místo 

okresní SAPERE – 

vědět, jak žít 

8 1. místo 2. místo  

 Finanční 

gramotnost 

4 1. místo   

 Mladý 

zdravotník 

5   2. místo 

 Pythagoriáda 4   3. a 6. 

místo 

 Přespolní běh 

III. kat. 

8   3. místo 

 Florbal III. kat. 

dívky 

12        3. místo 

 Florbal IV. kat. 

hoši 

15       3. místo 
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 Okresní přebor 

ve šplhu 

1       2.místo  

 Okresní přebor 

v basketbalu 

15        3.místo 

 Celoměstské 

finálové kolo 

DDD 

Vyzkoušej si 

být učitelem 

3 1. místo 2. místo 3. místo 

 
 
     
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. 

Zpráva o programu je přílohou výroční zprávy. 

 

Mezinárodní projekt Code Week 2014 – Celoevropský týden programování. 

 

We are writers… in English! ( Scholastic UK) – mezinárodní projekt, finalistou žák 9. 

ročníku – jeho literární dílo v angličtině bylo uveřejněno ve společné knize nejlepších 

autorů. 

 

Mezinárodní projekt „Bobřík informatiky“, podporovaný MŠMT – zapojili se žáci II.  

stupně. Měli jsme řadu úspěšných řešitelů. 

 

 

 

 

 

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Projekt na podporu rozvoje technického vzdělávání  

Usnesením RMP č. 345 z 26. 3. 2015 škola získala Grant na podporu aktivit     

k technickému vzdělávání ve výši 70 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na 

spotřební materiál, nářadí a pomůcky pro školní dílnu , dále na elektronické a robotické 

stavebnice včetně příslušného softwaru. 

 

Projekt na podporu rozvoje zájmové činnosti žáků 

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 jsou určeny na 

pořízení spotřebního materiálu, pomůcek, nářadí a sportovního náčiní pro činnost 

zájmových kroužků. 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 

Ve školním roce 2014 / 15 nebyla ve škole provedena inspekční činnost. 

 
 
 
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.  

 

 

 

 

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:  

Knihovna Bory,  

Knihovna města Plzně,  

Nakladatelství Fraus,  

SSÚPŠ Zámeček,  

TANDEM, 

Zoo Plzeň, 

Sdružení Tereza, 

M.R.K.E.V., 
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Environmentální centrum Lüftnerka, 

Společnost EKO-KOM a.s., 

Ametyst o.s., 

Fond SIDUS. 
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2014 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 30,09 / 28,575 7,08 / 6,587 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

26 607,- 13 152,- 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 
Příspěvek zřizovatele na provoz 3.862 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
14.067 

Vlastní tržby a výnosy 929 
Finanční prostředky z dotací a grantů 24 
Příjmy celkem 18.882 
Náklady celkem 18371 
Hospodářský výsledek 511 

 

 

 
Datum:                                        Podpis ředitelky školy                        
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10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady 

ze dne 15. 10. 2015 

 

 

 
Přítomni: členové Školské rady 

   ředitelka školy Mgr. Zdeňka Krausová 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 15 byla schválena členy Školské rady. 

K výroční zprávě nebyly žádné připomínky. 

 

 

 

Jména členů Školské rady: 

 

 

pí Vendula Strejcová   ……………………………… 

  

MUDr. Eliška Jedličková        ……………………………… 

 

Mgr. Zlata Thürrieglová                ……………………………… 

 

Mgr. Josef Houška              ……………………………… 

 

pí Miluše Kinkorová   ……………………………… 

 

Mgr. Lubomíra Vlachá  ……………………………… 
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Seznam příloh výroční zprávy: 

 

 

1.   Akce ŠD ve školním roce 2014 / 15 

2.   Zhodnocení podmínek průběhu výchovy a vzdělání ve ŠD 

3.   Příklad činnosti PK a MS: Hodnocení metodického sdružení 2. tříd  

4. PROJEKT „TECHNIKA A ICT - CHERCHEZ LA FEMME !“ 

5. Hodnocení EVVO ve šk. roce 2014 / 15 

6. Program GLOBE 2014 / 15 

7. Diplomy a ocenění 

8. Novinové články o škole 

9. Certifikát SMART Vzorová škola 2015 

10. Energetický terč 10. ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akce ŠD 2014 - 2015 
Září 

 pravidelná zájmová činnost ve školní družině (VV, DR, flétny) 

 pravidelné návštěvy solné jeskyně ve FN 

 

Říjen 

 8. 10. Drakiáda 

 

Listopad 

12. 11. – Malá stopovačka pro 1. -2. třídy (zahrada školy) Pohádkový les 

20. 11. – Výroba loutek (článek v Plzeňském deníku) 

 

Prosinec 

4. 12. Vystoupení fléten k 50. výročí založení školy (hudebna školy) 

5. 12. Mikulášská nadílka (program v atriu – Čert, Mikuláš, Anděl 

10. 12. Vánoční jarmark – práce VV a DR (článek v Plzeňském deníku) 

16. 12. Vystoupení fléten pro rodiče (hudebna školy)   
19. 12. Vánoce ve školní družině – zpívání koled v atriu ŠD  

 

           ROK 2015  

Leden     

8. 1. – Den otevřených dveří ve ŠD 

13. 1. – Plzeň -  město kultury – kresba zvonů (článek v Plzeňském deníku) 

20. 1. – Kresba Nového divadla v Plzni (článek v Plzeňském deníku) 

 

Únor       

6. 2. – Soutěž v házení vlaštovek v atriu ŠD 

18. 2. – Kyberšikana – akce připravena pí. uč. Sýkorovou pro ŠD     

 

Březen   

3. 3. – Malování fotbalistů Viktorie Plzeň – soutěž o stavebnici Lego (článek v tisku 8. 4.) 

6. 3. – Karneval v atriu ŠD na téma „Co se událo před 50 lety“ (článek v Plzeňském deníku) 

   

  Duben  

  1. 4. – Velikonoční dílny v atriu ŠD 

 30. 4. – Dopravní soutěž (znalost dopravních předpisů a značek) 

  

 Květen  

  13. 5. – Účast na Školní akademii v Alfě 

 

Červen 

  1. 6. – MDD soutěže a hry na hřišti 

  4. 6. – Muzikál Červená karkulka a přehrávka fléten 

 15. 6. – Lehkoatletický trojboj na školním hřišti 

 17. 6. - Představení pro MŠ – muzikál Červená karkulka 

 30. 6. - Zakončení školního roku a zábavné odpoledne na hřišti   

 

            

Zpracovala vedoucí  vychovatelka ŠD pí Miluše Kinkorová 



 

 

Hodnocení podmínek průběhu výchovy a vzdělání ve ŠD 

2014 / 2015 

Charakteristika 

Školní družina pracuje při 10. ZŠ nám. Míru 6, Plzeň. Je umístěna v odloučeném pracovišti 

/nám. Míru 4/. Má 4 oddělení, relaxační místnost a atrium, kde se konají družinové akce. 

Kapacita ŠD je 120 dětí 1. - 5.třídy. ŠD nabízí 4 zájmové útvary- výtvarný, pod vedením pí 

vych. Němečkové, dovedných rukou, pod vedením pí vych. Tomšovicové, hra na flétnu pod 

vedením pí vych. Martínkové a návštěvy solné jeskyně pod vedením pí vych. Němečkové. 

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 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, na který ve třídách není čas. 

ŠVP je neustále doplňován o další výchovy. 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 plán ŠVP 

 Propagujeme ŠD na veřejnosti/články v Plzeňském deníku pí Kinkorová/ 

 Připravujeme pořady pro děti a rodiče, vánoční besídky 

 Vystavujeme práce dětí v atriu ŠD 

 Připravujeme Dny otevřených dveří 

 Nacvičili jsme muzikál Červená karkulka v atriu ŠD 

 Realizujeme tvůrčí dílny ZČ,VV, DR      

Velice dobrá byla spolupráce s učiteli 1. i 2. stupně a výsledkem byla společná účast na 

jarmarku školy, besedě o kyberšikaně /pí učitelka Sýkorová/. 

Velmi dobře jsme již 5 rokem spolupracovaly 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. 

Musím vyzdvihnout účast všech vychovatelek na přípravě Školní akademie k 50. výročí 

založení 10. ZŠ. Ať už je to vystoupení fléten a kytar /p. Martínková/ nebo výroba kulis pro 

muzikál /pí Němečková, pí Tomšovicová/ 



 

Vedoucí vychovatelka pí Kinkorová přihlásila ŠD do výtvarné akce pořádané fotbalisty 

Viktorie Plzeň, kterou naše děti vyhrály a jejich práce byly uveřejněny v novinách FC 

Viktoria Plzeň “ VIKY “. 

Rezervy a zlepšení. 

Průběžné vzdělávání s novými tech. pomůckami /interaktivní tabule, PC/ účast v tematických 

a odborných kurzech a studium odborné literatury v rámci DVD. 

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 2014/15 mohu celkově hodnotit jako velmi dobrou. 

Nedošlo k žádné závažné situaci/zranění, šikana nebo ničení majetku ŠD/, které by byly 

důvodem ke stížnostem rodičů nebo vytvoření negativního pohledu na činnost naší ŠD. 

Naopak, jak je v této zprávě již uvedeno, úspěšně organizujeme zájmové využití pobytu dětí 

ve ŠD. 

Plzeň 2. 6. 2015 

Vypracovala: Miluše Kinkorová – vedoucí vychovatelka ŠD                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnocení metodického sdružení 2. tříd – školní rok 2014/15 
 

        V prvním školním týdnu 2. 9. 2014 proběhl i v letošním školním roce „Den přátelství“. 

Žáci se oblékli do žlutého oblečení a na školním hřišti vytvořili sluníčko – symbol školy. 

Potom se hromadně vypustily vlaštovky se vzkazem pro kamarády. 

 

 
 

     První projektový den: Plzeň – město techniků, vedl děti k rozvíjení logického myšlení, 

paměti, tvořivosti, k rozvoji jemné motoriky, rychlosti a obratnosti.  

     

     2. 12. se ve třídě 2. A konala pro rodiče čertovská besídka, kde děti předvedly čertovské 

tance, básně a zazpívaly vánoční koledy. V 2. B se konala vánoční besídka. 

 

 
 

     Druhý projektový den „Vánoce po padesáté“: 19. 12. umožnil dětem nahlédnout do 

historie Vánoc z dob minulých, 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“: 10. 12., na kterém rodiče zakoupili výrobky 

dětí a přispěli tak na školní materiál pro děti a zvířátka v zoo. Navíc si mohli rodiče s dětmi 

vyrobit vánoční dekorace ze dřeva či z papíru – quilling.    

 



 

        
                                          

    19. 2. 2015 se konala školní soutěž: Vlaštovčí přebor, ve které děti soutěžily na čas a 

nejdelší dolet vlastnoručně zhotovených papírových vlaštovek.    

 

    Před Velikonocemi ve škole probíhal projektový den, během kterého si děti vyráběly ve 

třídě mnoho velikonočních dekorací. 

 

   V průběhu školního roku jsme s žáky navštívili i různé kulturní a  

vzdělávací pořady: OK Bory - bratři Čapkové, Ondřej Sekora, Vánoce, návštěva Polanovy 

síně – Čtyři roční období, kino – Jak vycvičit draka a využili jsme i permanentky do zoo na 

pořad „Naše příroda“. 

 

 
         

     Během školního roku jsme se zúčastnili i různých soutěží (výtvarná – Náš domov Evropa, 

výroba transparentu na LODM).V OK Bory jsme za vytvoření projektu k pohádce: O pejskovi 

a kočičce, jak pekli dort, získali dort jako čestné uznání (2. A). 



 

 
 

     Na škole probíhala sbírka starých vysloužilých mobilů a vybitých baterií. Některé třídy se 

zapojily do soutěže „Recyklohraní“ a sběru papíru. 

 

     13. 5. vyvrcholily oslavy 50. výročí založení školy. Žáci předvedli v divadle Alfa mnoho 

krásných představení, které rodiče ohodnotili velkým potleskem. 

   Během školního roku probíhala kontrola plnění ŠVP, časově tematických plánů, plnění 

průřezových témat v předmětech: Prv (osobnostní a sociální rozvoj: poznávání lidí, 

mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence) a uplatňování výchovných a 

vzdělávacích strategií směřujících ke kompetenci k učení, k řešení problémů, ke kompetenci 

komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. 

        Při výuce jsme využívali interaktivní tabule.   

  

        V květnu odjelo 5 tříd: 1. B, 2. A, 4. A, 5. A, 5. B do školy v přírodě. Byli jsme 

ubytováni v hotelu Engadin v Železné Rudě.  Děti během pobytu plnily mnoho úkolů, za které 

pak získávaly diplomy, medaile a další odměny.  

Ostatní třídy se zúčastnily školních výletů. 

 

 
 

    Na závěr školního roku proběhla kontrola plnění časově tematických plánů – učivo     

ve 2. třídách bylo splněno ve všech předmětech.      

 

                                       

    Za MS 2. tříd vypracovala Mgr. Eva Veselá  

 



 

PROJEKT  

„TECHNIKA A ICT - CHERCHEZ LA FEMME !“ 

 

 
Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji 

 

 

Vypracovala: Mgr. Klára Švambergová 

 
 Projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ realizuje Akademie Hospodářské komory Plzeňského 

kraje, o.p.s.  

 Období realizace projektu je 1. 7. 2014 - 30. 4. 2016. 

 Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v 

technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. 

 Cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů prostřednictvím realizace 

komplexního souboru aktivit zaměřených na studentky ZŠ a gymnázií, jejich rodiče i vyučující.                                                                                                                                                                                                                       

      

Další cíle projektu: 

1) Zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů na středních i vysokých školách 

2) Prohloubení kompetencí učitelů a výchovných poradců v oblasti genderové problematiky 

    související s poradenstvím pro volbu povolání 

3) Zvýšení povědomí o problematice ve společnosti 

4) Vytvoření sítě relevantních aktérů na úrovni Plzeňského kraje 

 

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 

financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a 

ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního 

prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění 

justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a 

prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, 

která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.     

 

Na realizaci projektu se jako partneři podílejí: 

 Západočeská univerzita v Plzni  

 Techmania Science Center o. p. s.     

 Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje         

Aktivity pro ZŠ 

1) Workshopy v Techmania Science Center 



 

 V rámci workshopu jsou žákyně vedeny proškoleným pracovníkem Techmania Science Center. Dívky 

se prostřednictvím pokusů a interaktivní expozice naučí vnímat souvislosti a rozvíjet a aplikovat své odborné 

dovednosti a znalosti. 

2) Ukázkové dny technických a ICT oborů na SŠ a SOU Plzeňského kraje 

 Cílem Ukázkových dnů je seznámit žákyně 7. 8. a 9. tříd ZŠ s konkrétními technickými a IT obory. 

Důležitou součástí akce je možnost osobně si vyzkoušet určitý pracovní postup pracovat s konkrétními 

pracovními nástroji a zhotovit vlastní výrobek. Na základě odborného vedení získají žákyně bližší představu o 

oboru.  

3) Exkurze do firem 

 Cílem exkurzí je ukázat dívkám "naživo" jak fungují technické a ICT obory v praxi, což zvýší motivaci 

k dalšímu vzdělávání v této oblasti.  

4) Besedy s profesními odbornicemi 

 Besedy vede koordinátorka pro příslušný okres za účasti profesní odbornice, tedy ženy, která získala 

technické vzdělání a je ve své práci úspěšná. Tato úspěšná „profesní odbornice“ slouží pro dívky jako „vzor“ a 

napomůže bourat stereotypní myšlení o technických/ICT oborech, jako o tzv. „mužských oborech“. 

 

 Realizátor projektu Akademie Hospodářské komory Plzeňského kraje zajišťuje dopravu dívek na místo 

akce, občerstvení pro cílovou skupinu, pracovní materiál a pomůcky pro ukázkové dny a workshopy v 

Techmania a veškerou projektovou administrativu a publicitu projektu. 

 

Vzdělávání vyučujících 

Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce 

 Workshopy vede PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D., specialistka na genderovou 

problematiku, která se dlouhodobě zabývá rovněž genderovou segregací ve vzdělávání. Hlavním cílem je 

proškolení cílové skupiny v genderové problematice související s výukou a poradenstvím při volbě povolání. 

 7. 11. 2014 se zúčastnila tohoto workshopu Mgr. Klára Švambergová. 

 

Realizované akce 

 Všech následujících akcí se účastnilo vždy 10 dívek ze tříd 8. A, B s Mgr. Klárou Švambergovou. 

1) WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER - Program č. 4 - Napříč galaxií 

    4. 11. 2014 

 

 Program workshopu byl zaměřen na seznámení se s principy létání, akustikou a možnostmi zkoumání 

povrchu a složení komet. 

 Workshop byl rozdělen na 5 částí. Pracovní listy - Dívky prošly interaktivní expozicí zaměřenou na 

možnosti zkoumání povrchu komet, jejich struktury a složení. Dílny - Děvčata měla možnost vžít se do role 

techniků, v jejichž rukou ležel život astronautů mise Apollo 13. Vyzkoušela si jeden z úkolů, který před 

astronauty skutečně stál a který museli vyřešit. Fyzikální laboratoř - Děvčata si vyzkoušela pokusy především s 

podtlakem, s pomocí nejmodernějších měřicích přístrojů ověřila osvětlenost planet. Show - Účastnice měly 

možnost zahrát si na netypické hudební nástroje a objevily, jak vzniká zvuk. Workshop - Dívky se zabývaly 



 

teoretickými návrhy stavby kluzáku, řešily konstrukční problém, sestrojily vlastní kluzák schopný překonat 

vzdálenost 3 metrů a trefovaly se do vytyčeného území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) UKÁZKOVÝ DEN SOU ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ 

    17. 12. 2014 

 Po shromáždění žákyň proběhlo představení jednotlivých studijních a učebních oborů, představení 

realizátora projektu a seznámení s cílem a zaměřením projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme!“. Žákyně 

byly rozděleny do dvou skupin a seznámeny se zásadami BOZP. Na obou pracovištích proběhla nejprve 

teoretická výuka a poté měly možnost vyzkoušet si montáž dvoutranzistorového efektního blikače. Během 

montáže pracovaly s páječkou, kterou pájely jednotlivé části obvodu, letovaly drátky a diody. V závěru úspěšně 

připojily blikač na 9 V baterii. Hotové výrobky si dívky odnesly domů. Dále byly provedeny odbornými 

učebnami pro výuku jednotlivých oborů - Telekomunikace, Mechanik instalatérských a elektrotechnických 

zařízení, Informační technologie, Mechanik elektronik.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) EXKURZE DO FIRMY RYOR a. s.   

    27. 3. 2015 

 Úvodem exkurze byla děvčata rozdělena na dvě skupinky, které se postupně vydaly na prohlídku 

výroby. Dívky si vyslechly povídání o založení společnosti a její historii a také podrobný výklad o surovinách 

pro výrobu kosmetických přípravků. Viděly výrobu kosmetiky od počátku až do konce. Podívaly se do míst, kde 

jsou přijímány jednotlivé suroviny pro výrobu kosmetických přípravků, kde se skladují, váží a zpracovávají. Zde 

děvčata viděla, jak vypadá příprava jednotlivých surovin potřebných pro výrobu krému a poté, jak se krém 

zastudena vaří. Poté si prohlédla oddělení adjustace, kde se jednotlivé výrobky balí do kelímků nebo tub, zavírají 

se, polepují etiketami a následně se balí pro prodej. Na závěr měla děvčata jedinečnou možnost seznámit se s 

majitelkou firmy RYOR a.s. Ing. Evou Štěpánkovou a také možnost zakoupit si výrobky, které viděly přímo ve 

výrobě. 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnocení EVVO za šk. rok 2014 / 2015 
 

Plán EVVO na školní rok 2014 / 2015 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 7. 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, nově jsme získali tubus na sběr baterií. 

Celkem se podařilo odeslat 124 kg drobného elektrozařízení, dále počítače a další vyřazené 

elektrozařízení z majetku školy. 

V rámci oslav 50. výročí založení 10. ZŠ proběhly tyto akce: 

a) 50 kg baterií = 50 let školy 

Během září a října jsme v rámci oslav 50. výročí naší školy vyhlásili soutěž s cílem 

shromáždit 50 kg baterií. Nakonec se podařilo odeslat z naší školy celkem 243 kg 

baterií. Článek o akci byl zveřejněn na FB profilu projektu Recyklohraní. 

b) 50 mobilních telefonů = 50 let naší školy 

Až do konce ledna 2015 se žáci, učitelé a rodiče účastnili akce zaměřené na zpětný odběr 

mobilních telefonů. 

Celkem jsme odeslali 78 mobilních telefonů. Největší zásluhu na úspěchu této akce mají 

žáci IV. A třídy - shromáždili celkem 48 mobilů. Žáci VIII. B před odesláním podrobně 

prozkoumali obsah mobilních telefonů a tabletů a zpracovali téma:  Jaké cenné suroviny 

najdeme v mobilním telefonu. 



 

Naši žáci se zapojili do projektů, pokusů, soutěží, výtvarných či fotografických úkolů, které 

organizátoři projektu průběžně zadávali. Jednalo se o tyto úkoly:   

 Ovocná výzva 

 Blackout 

 Světlo 

 Pomocníci 

Nejaktivněji se na plnění úkolů podílely třídy V. B s paní učitelkou Steinigerovou a IX. B 

v rámci chemie s paní učitelkou Švambergovou.  

Za jednotlivé úkoly, odeslané baterie, mobilní telefony a drobná elektrozařízení škola 

získává body. Ty jsme v letošním roce proměnili za společenské hry, psací, výtvarné a 

sportovní potřeby pro zapojené třídy a jednotlivce. 

 

12. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin školní rok 2014/15 – pod vedením pí uč. 

Ptáčníkové: 

 

Během školního roku 2014 / 15 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 školního roku 2014/15 jsme nasbírali: 3 436 kg papíru 

                                                                             285  kg víček 

Naše škola získala celkem 4 454 Kč. 

Víčka jsme věnovali zoologické zahradě na podporu ohrožených zvířat. 

  

 

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 (přestože byl již oficiálně ukončen) jako součást vyučovacích hodin. 

Rehabilitační  overball je používán při vyučování. Do hodin Tv a dalších hodin, kdy jsou 

zařazovány kompenzační a uvolňovací cviky. 

Cílem projektu je předejít vadnému držení těla. 

 



 

Zdravé zuby: 

Projekt  je zaměřen  na ústní hygienu, předcházení zubnímu kazu a vedení k preventivní zubní 

péči. Přednášky o ústní hygieně proběhly ve třídách: 1. A, 1. B, 3. B, 4. A, 4. B, 2. A, B, 7. B 

a 6. B.  

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:  
 

V říjnu ve třídách proběhla soutěž Zdravé 5, vítězové se utkali ve školním kole a nejlepší 

z každého ročníků postoupili do kola krajského.  

FINÁLE Zdravé 5 – Eliška Rohrerová – finále 2. místo a Tonda Váňa postup do semifinále. 

 

Ekofor -  soutěž vtipů s tematikou ŽP – kreslený vtip na téma Potraviny:  8.A  - Plevač, 

Plevačová, Jurčová, Rohrerová, Duchková, 8. B – Strnad, Kocábová, Čubrová. 

Práce byly zaslány na adresu Hnutí Brontosaurus. 

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. 

VÍTĚZNÉ TÝMY: 

I. kategorie 
1. Základní škola Jablonec n. N. – Mšeno 

2. Základní škola Jindřichův Hradec, Vajgar 

3. 10. základní škola Plzeň 

 

III. Program GLOBE pod vedením pí uč. Švambergové  

Téma letošního školního roku 2014 - 2015 bylo BADATELSKÝ ROK. 

Projektu se stejně jako v minulém školním roce účastnili žáci třídy 8. A. Z nabídky možných 

okruhů bádání si zvolili téma FENOLOGIE.  

Za stanoviště zvolili zahradu naší 10. ZŠ a jako objekty pro pozorování vybrali 3 druhy 

listnatých stromů - javor mléč, dub letní a bříza bělokorá. Tyto druhy byly nadále během 

celého školního roku pozorovány a mapovány v různých obdobích. Žáci vytvořili fenologický 

herbář a během všech období fotografovali vybrané stromy, přičemž si všímali změn, které se 



 

během roku u stromů projevují. Patří mezi ně např. rašení pupenů, počátky olistění, změny 

barev listů, tvorba plodů apod.  

Žáci se zúčastnili práce na letošním projektu s chutí a pracovali se zájmem. 

 

IV. Jiné 

 

Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark – seznámení se se zvyklostmi staročeských Vánoc  

a Velikonoc - organizoval školní parlament pod vedením pí uč. Cíglerové a p. uč. Moravce. 

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:  

Naše příroda  -  2. A, B 

Zvířátka z pohádek – 1. A, B 

Nosorožci – 3. A 

Smysl moderní zoo – 4. A, 7. A, B, 6. A, B, 9. B 

Akva Tera – 3. B, 4. B 

 

Informace o všech aktivitách byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:   Alica Ptáčníková,                                         

                        školní koordinátorka EVVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM GLOBE 

2014 - 2015 

 

 

BADATELSKÝ ROK 

 
 
 
 
 
 

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 pátým rokem.  



 

 Téma letošního školního roku 2014 - 2015 bylo BADATELSKÝ ROK a projektu se 

stejně jako v minulém školním roce účastnili žáci třídy 8. A. Z nabídky možných okruhů 

bádání si zvolili téma FENOLOGIE. 

 

Cíle projektu:  

 Žáci spolu s učiteli budou během roku trénovat jednotlivé kroky badatelského postupu 

na téma fenologie - 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.  

 

Co je fenologie 

 Fenologie je nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na 

změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou opakující se 

jevy ve vývoji živých organismů (rostlin, živočichů a hub). Základní fenologická období jsou 

rozdělena na období vegetační a období vegetačního klidu. 

 

Dílčí úkoly: 

1) Výběr stanoviště 

 Dle zadaných kritérií pro výběr stanoviště žáci zvolili zahradu naší 10. ZŠ.  

2) Popis stanoviště 

 Do pracovních listů vyplnili důležité informace o zvoleném stanovišti, např. 

zeměpisná poloha, nadmořská výška, jednotlivé druhy stromů apod.  

3) Výběr objektu pro fenologická pozorování 

 Jako objekty pro pozorování byly vybrány 3 druhy listnatých stromů - javor mléč, dub 

letní a bříza bělokorá. Tyto druhy byly nadále během celého školního roku pozorovány a 

mapovány v různých obdobích. 

4) Tvorba fenologického herbáře 

 Na podzim žáci nasbírali listy vybraných druhů stromů, vylisovali je a nalepili na 

čtvrtku. Každý druh, který do herbáře vložili, opatřili schedou s důležitými informacemi o 

stromu. Během všech fenologických období žáci stromy fotografovali, přičemž si všímali 

změn, které se během roku u stromů projevují. Patří mezi ně např. rašení pupenů, počátky 



 

olistění, změny barev listů, v zimě pupeny ve stavu klidu apod. Fotografie jsou součástí 

herbáře. 

 

Usínání vegetace 

 Konec vegetační zóny spočívá v přechodu rostliny do stavu odpočinku. V našich 

zeměpisných podmínkách přechází většina stromů do tohoto stavu na konci srpna nebo v září.  

Chování stromů na podzim se projevuje změnou barvy listů a jejich následným opadem. 

 

Probouzení vegetace 

 Probíhá na jaře, kdy stromům začínají rašit pupeny. Později dochází k vývoji listů a 

květů. 

Závěr:  

Hodnotily dvě žákyně zapojené do projektu GLOBE. 

 V průběhu školního roku jsme s paní učitelkou Švambergovou pozorovali a fotili 

stromy v areálu školy. Pozorovali jsme je v různých ročních obdobích a sledovali jsme, jak se 

mění. U focení jsme se vždy všichni vystřídali. Nafotili jsme celé stromy a potom jejich listy, 

květy, pupeny. Focení nás bavilo a každý si to chtěl vyzkoušet. Na konci se vždy celá skupina 

vyfotografovala u jednoho z pozorovaných stromů. Líbilo se nám to a jsme rádi, že jsme se 

zapojili. 

 

 

 

 

 

 

 


