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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 2016/2017 

 

 

 

 
 

 
 

 

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 

  

 

 

http://www.zs10.plzen.eu/
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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 19 442 (včetně 

15 § 38) 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

nám. Míru 4, 301 00 Plzeň 

nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 

4 odd. ŠD 

1 odd. ŠD 

119 

28 
 

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. 

      
                                                                                                                            
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2016/2017 2016/2017 

ZŠ 442 19 

ŠD 147 5 

 

 

 

1.6 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. 

 

 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

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

 

  

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 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 0  0 

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M 3 
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S rozšířenou výukou 4 92 Informatika 

S rozšířenou výukou 4 84 Anglický jazyk 

S rozšířenou výukou 6 94 / 49 Anglický jazyk /bez zaměření 

S rozšířenou výukou 3 66 Německý jazyk 

S rozšířenou výukou 1 14 / 14 Německý / francouzský jazyk 

 

 

 

1.11   Materiálně technické zajištění školy 

          Škola je nadstandardně vybavena. Využíváme: 

- 104 počítačů, 48 počítačů mohou využívat žáci školy, všechny jsou připojeny na internet. 

-  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, 

- 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 novým nábytkem dovybaveny šatny družiny a všechna oddělení jsou také nově 

vybavena nábytkem, 

- v hlavní budově bylo vybudováno V. oddělení ŠD, 

- v učebně výtvarné výchovy je nový nábytek,  

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

Škola využívá školní zahradu s fóliovníkem, tělocvičnu se sociálním zázemím (toalety, šatny, 

sprchy), školní hřiště s umělým povrchem. V tělocvičně je nová palubková podlaha. 

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. 
 

 

 

 

 

 

2     Personální zabezpečení činnosti školy 

 

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

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 

(včetně vychovatelek ŠD) k 1. 9. 2016 

32 / 31,81 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 30/29,90 97 
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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: 2 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

 (stěhování mimo Plzeň, ukončení prac. poměru z rodinných důvodů) 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 7  

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 2 6 

36 – 50 let 0 9 

51 – 60 let 0 8 

61 – více let 0 2 

Celkem 2 25 

Rodičovská dovolená  2 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Zákon o fin. kontrole ve veřejné správě 1 

Šikana na základních školách 2 

Matematická gramotnost – I. 1 

Setkání ředitelů ZŠ a školních metodiků prevence 2 

Keramická dílna – podzimní inspirace (3x) 1 

Textil z pohledu problematických chemických látek 1 

Jak pečovat o žáky mimořádně nadané 1 

Konference pro výchovné poradce 1 

Budíčky – cesta k motivaci aktivního učení 1 

Zákon o PP v praxi škol a škol. zařízení 2 

Práce s textem v hodinách literatury a slohu 1 

Workshop – Příprava projektu Šablony 2 

Budování vztahů v kolektivu třídy 1 

Český pravopis: kodifikace a úzus 1 

Nová jména a nové tendence v současné české literatuře 1 

Kemp pro učitele – Sazka olympijský víceboj 1 

Rostlinné drogy 1 

Quilling – tvoříme něco nového, originálního, neokoukaného 1 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. 2 

Úspěšný ředitel 1 

Výuka spotřebitelské a finanční gramotnosti s pomocí nových 

forem výuky 

2 

Aplikace podpůrných opatření v praxi. Spolupráce škol a ŠPZ 1 

Jak úspěšně zvládnout konkurz na ředitele školy 1 

Nový pohled na žáky s SPU na ZŠ a SŠ 1 

Česká interpunkce 1 
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Nápadník – klub učitelů Vv 1 

Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se 

speciálními potřebami ve školách 

1 

Kariérové poradenství ve škole 1 

Syndrom ADHD – jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve 

školním prostředí 

1 

Správní řád a jeho aplikace ve školství 2 

Jednání s nespokojenými rodiči 2 

Úprava videa k tvorbě multimediálních studijních materiálů 1 

Jak na kázeň ve třídě 1 

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných 

opatřeních 

1 

Novela zákona o PP. Kariérní systém učitelů 2 

Hry s hlasem 1 

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) 1 

Vyhledávání a identifikace nadání 1 

Celkem              40 vzdělávacích akcí                                                                    47 PP 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  0       

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

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

  

  

 

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

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 

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

66 13 50 2 

 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

absolventů 

celkem 
(absolvent ZŠ = 
9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

42 2 0 3 27 13 0 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 8 

- přijatých na víceletá gymnázia 3 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  6 (z toho 3 pokračují na SŠ) 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 6 (z toho z 9. roč. 2 § 38  a 1 žákyně se 

odstěhovala o prázdninách do ciziny) 
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3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2016/2017 

Počet kurzů Počet absolventů 

0 0 

 

 

 

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 

427 + 15 § 

38 

200 216 11 + 15 § 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 7 4 

- z toho 3. stupeň 3 2 

 
 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 57 441 

Počet neomluvených hodin celkem 467 

 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 20 

Důvody: stěhování, rodinné důvody 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 19 

Důvody: stěhování, rodinné důvody, nespokojenost s předcházející školou 

 

 

5 Prevence rizikových jevů 

Vyhodnocení Preventivního programu ve školním roce 2016/2017 

Preventivní program je součástí Plánu výchovně vzdělávací práce školy.  

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 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. 
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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 SRPŠ 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 (2. 9. 2016). 

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 učí 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 scházeli na jednáních školního parlamentu.  

Vytváření pozitivního sociálního klimatu probíhalo v rámci činnosti všech třídních učitelů, 

zejména v rámci třídnických hodin.  

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

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

plní 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 

účastní každoročně: v soutěži SAPERE – vědět, jak žít, Recyklohraní, v 46. 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.     

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 pošesté se 

naši žáci zapojili do projektu Safer Internet Day. Na začátku února (6. 2. – 10. 2. 2017) 

proběhly v rámci Dne bezpečnějšího internetu besedy pro žáky II. stupně zaměřené na 

bezpečné chování v kyberprostoru, letošním tématem bylo téma „Chraň svá data, chráníš tím 

sebe a své blízké.“ Žáci se během celého února zaměřili ve svých aktivitách na vytváření 

vlastního mediálního sdělení – vytvářeli plakáty, slovní mraky, prezetnace.  
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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 (7. ročník). Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a 

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

v okresním i krajském kole postoupily týmy z I. i II. stupně do celostátního finále.  

Žáci 7. ročníku se zúčastnili programu Prevence užívání alkoholu. 

Žáci 7., 8. a 9. ročníku se zúčastnili programu pořádaného Unií neslyšících Odstraňujeme 

komunikační bariéry. 

Žáci I. i II. stupně se zúčastnili soutěže Finanční gramotnost (8. ročník) a týmy z I. i II. stupně 

postoupily až do celostátního kola.   

Za uplynulé hodnocené období jsme nemuseli řešit žádný případ držení a kouření marihuany 

nebo jiných OPL, nemuseli jsme řešit žádný případ sebepoškozování. 

Nevhodné chování žáků mezi sebou jsme řešili v I. C s žákyní a zákonnými zástupci a 

doporučili jsme spolupráci se Střediskem výchovné péče, v VI. A a VI. B chování spolužáků 

vůči spolužačce, v VIII. B nevhodné, agresivní chování žáka. V tomto případě byla 

informována i Policie ČR. (Žák a jeho zákonný zástupce byli dlouhodobě pod kontrolou 

OSPOD, spolupracovali s kurátorem.)             

Sníženou známkou z chování za porušování školního řádu bylo hodnoceno   

v I. pololetí 10 žáků (7 žáků stupněm 2, 3 žáci stupněm 3), v II. pololetí 6 žáků (4 žáci 

stupněm 2, 2 žáci stupněm 3). 

Vypracovala: Mgr. J. Bochnovičová, školní metodička prevence 

 

 

Akce zaměřené na prevenci rizikových projevů chování 

 

Akce Datum  Účast 

Den přátelství 2. 9. 2016 

 

celoškolní akce 

Prevence užívání alkoholu 1. 12. 2016 VII. A, VII. B 

 

Odstraňujeme komunikační bariéry 

 

25. 4., 27. 4. 

2017 

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

VIII. B, IX. A, IX. B 

 

Projekty Datum  Účast 

Safer Internet Day 

 

únor 2017 žáci II. stupně 

 

Soutěže Datum Účast 

SAPERE – vědět jak žít listopad 2016 – 

březen 2017 

žáci I. a II. stupně  

(školní, okresní, krajské 

kolo) 

V krajském kole tým I. 

stupně i tým II. stupně 

obsadily 2. místo 

 

Finanční gramotnost listopad 2016 - 

duben 2017 

(školní, okresní, krajské a 

celostátní kolo) 

v celostátním kole 3 žáci I. 

stupně 7. místo, 3 žáci II. 

stupně 3. místo 
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Košík plný rozumu – Zdravá 5 březen 2017 žáci II. stupně  

(školní kolo) 

 
 
 
 
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, dvě na 

kytaru, dvě na výtvarnou činnost, dvě činnosti pracovní, zaměřené na dovedné ruce a 

ekoateliér, jedna skupina zaměřená na pohybové hry. Každý den ráno probíhala relaxační 

cvičení. 

 

Zájmové kroužky  ročník 

Informatika 1. 

Netradiční výtvarné 

techniky 1. – 5. 

Keramika I., II. 1. – 9. 

Seminář z Čj a M 5. 

Šperkařství 3. - 9. 

Pěvecký sbor 

Sluníčko 1. - 7. 

Klavír 1. - 8. 

Florbal 6. - 9. 

Basketbal 1. - 3. 

Basketbal 4. - 7. 

Seminář z Čj 9. A 

Seminář z M 9. A 

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. 
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Datum Akce Účast Jméno pedagoga 

Září       

2. 9. Den přátelství celoškolní akce  

2. 9.  Techmania VIII. B J. Hačka 

5. 9.  
ZOO – Projekce environmentálních 

filmů 
VIII. B 

J. Hačka, K. 

Nágrová 

14. 9.  
Večerní divadelní představení. Velké 

divadlo - muzikál Zvonokosy 

VIII. A, jejich 

sourozenci 
H. Špelinová 

září 
Velká podzimní sběrová soutěž v 

rámci projektu Recyklohraní 
žáci I. a II. stupně P. Sýkorová 

29. 9. Hrady a zámky v Plzeňském kraji V. B A. Čvančarová  

  Technický kroužek SŠINFIS IX. A, B M. Tomanová 

Říjen       

3. 10. - 

30.10. 

Výstavka žákovských prací na 

plzeňské radnici 

vybrané práce žáků I. a 

II. stupně 

L. Slámová, I. 

Chromá 

7. 10. 
Sazka olympijský víceboj - sportovní 

den 
žáci I. a II. stupně L. Slámová 

14. 10. Projekt 72 hodin I. st. a IX. B A. Ptáčníková 

17. 10. - 

21. 10.  

Code Week 2016 (Evropský týden 

programování) 
žáci II. stupně 

vyučující 

informatiky 

18. 10. 

Code Week 2016 (Evropský týden 

programování): Ozobot - malý, ale 

šikovný 

ŠD P. Sýkorová 

19. 10. Od kamene k elektronické knize IV. B H. Steinigerová 

21. 10. Od kamene k elektronické knize IV. A I. Chromá 

25. 10. 
Sazka olympijský víceboj - návštěva 

olympioniků ve škole 

Vybraní žáci I. a II. 

stupně 
L. Slámová 

  Technický kroužek SŠINFIS IX. A, B M. Tomanová 
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Listopad       

10. 11.       
Seznámení s Knihovnou města Plzně - 

Bory 
II. A E. Veselá 

11. 11. Jan Ámos Komenský IV. A I. Chromá 

23. 11. 
Seznámení s Knihovnou města Plzně - 

Bory 
I. B a I. C 

H. Malinová, L. 

Matoušková 

17. a 18. 

11.  
Olympijský kemp - Nymburk   L. Slámová 

  Technický kroužek SŠINFIS IX. A, B M. Tomanová 

Prosinec       

1. 12. Prevence užívání alkoholu   VII. B L. Slámová 

5. 12. Mikulášská nadílka pro I. stupeň  žáci IX. tříd L. Slámová 

7. - 13. 12.  Hodina kódu (Hour of Code) V. A, B, II. stupeň 
vyučující 

informatiky 

15. 12. 
Večerní divadelní představení. Nová 

scéna - Bonnie & Clyde 

žáci VIII. A, sourozenci, 

rodiče 
 H. Špelinová 

1. 12. 
Představení O napraveném čertovi - 

Polanova síň 
I. B a I. C 

H. Malinová, L. 

Matoušková 

13. 12. 
Hudební vystoupení  - Pěvecký sbor 

Sluníčka a kytarový kroužek 

žáci pěveckého sboru a 

kytarového kroužku 

M. Kovaříková, I. 

Martínková 

14. 12. Exkurze - Praha - S vůní čokolády IX. A, B 
A. Ptáčníková, L. 

Cíglerová 

16. 12. 
Výukový program Česká řeka - zoo 

Plzeň 
VII. B M. Kovaříková 

20. 12. 
Filmové představení Anděl páně II. - 

OC Olympia 

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

A, IX. A, IX. B 

M. Kovaříková, H. 

Špelinová, L. 

Cíglerová, A. 

Ptáčníková, J. 

Bochnovičová, P. 

Sýkorová 

15. 12. Vánoční besídka pro rodiče II. A + kytarový kroužek 
E. Veselá, I. 

Martínková 

16. 12. 
Návštěva Románské knihovny SVK 

PK - Plzeň 
francouzštináři z IX. A K. Nágrová 
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16. 12. Vánoce v knížkách IV. A I. Chromá 

1. 12. 
Výukový program Česká řeka - zoo 

Plzeň 
VII. A V. Mezerová 

14. 12. Vánoce v knížkách IV. B H. Steinigerová 

7. 12. Vánoční dílny s rodiči IV. B H. Steinigerová 

19. 12. Vánoční trhy V. B A. Čvančarová  

  Technický kroužek SŠINFIS IX. A, B M. Tomanová 

Leden       

23. 1. prohlídka Nového divadla Plzeň VII. A V. Mezerová 

27. 1. 
Návštěva francouzské restaurace La 

Tartelette Plzeň 
IX. A 

L. Cíglerová, K. 

Nágrová 

16. 1. Dva Janové - Polanova síň IV. B H. Steinigerová 

  Technický kroužek SŠINFIS IX. A, B M. Tomanová 

Únor       

6. 2. - 10. 

2. 

Den bezpečnějšího internetu (Safer 

Internet Day 2017) 
II. stupeň 

P. Sýkorová, M. 

Tomanová 

6. 2. - 10. 

2. 
Lyžařský výcvikový kurz VII. a VIII. třídy 

L. Slámová, J. 

Hačka, L. 

Škvařilová, D. 

Hačka 

22. 2. Planeta 3000 - Filipíny IX. A, B a VI. A 

A. Ptáčníková, L. 

Cíglerová, J. 

Bochnovičová 

28. 2. Polanova síň - Bohové Olympu  V. B A. Čvančarová 

Březen       

3. 3. 
Paleontologie naživo - Západočeské 

muzeum 
IV. A I. Chromá 

2. 3. Divadlo Alfa - Ostře sledované vlaky IX. A, B 
L. Cíglerová, A. 

Ptáčníková 
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13. 3. Festival ekologie - DEPO Plzeň VI. A, VII. B 
J. Bochnovičová, M. 

Kovaříková 

14. 3. Festival ekologie - DEPO Plzeň VIII. A, B 
H. Špelinová, J. 

Hačka 

17. 3. 
Svět kolem nás - Vietnam - Měšťanská 

beseda 
VII. A, B 

H. Špelinová, M. 

Kovaříková 

22. 3. Exkurze Elektrárna Tušimice 
výběr VII. A, B; VIII. A, 

B; IX. B 

J. Hačka, K. 

Nágrová 

24. 3. 
Paleontologie naživo - Západočeské 

muzeum 
IV. B H. Steinigerová 

29. 3. Knihovna Bory I. B, I. C 
H. Malinová, L. 

Matoušková  

30. 3. Knihovna Bory I. A Z. Kovářová  

31. 3. Knihovna Bory - Karel IV. IV. A I. Chromá 

Duben       

6. 4. Knihovna Bory - Karel IV. IV. B H. Steinigerová 

11. 4. návštěva zoo - Zvířátka z pohádek II. A, II. B 
E. Veselá, R. 

Poupová 

12. 4. 
Velikonoční jarmark, Národopisné 

muzeum Plzeň 
VII. A 

V. Mezerová, K. 

Nágrová 

12. 4. Projektový den "Svátky jara" všichni žáci 
všichni pedagogičtí 

pracovníci 

27. 4. 
Odstraňujeme komunikační bariéry 

(Unie neslyšících) 
VIII. A, IX. A, VII. A, B 

M. Kovaříková, M. 

Tomanová 

25. 4. 
Odstraňujeme komunikační bariéry 

(Unie neslyšících) 
IX. A, VII. B L. Slámová 

27. 4. Akva Tera VI. A J. Bochnovičová 

21. 4. návštěva zoo - Primáti III. A, B 
J. Brejchová, L. 

Burgerová 

24. 4. návštěva zoo - Šelmy V. B A. Čvančarová  

Květen       
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2. 5. 
Festival sportu a zábavy, ME ve 

fotbale 
V. B, II. stupeň 

vyučující II. stupně, 

A. Čvančarová 

5. 5. 
Festival sportu a zábavy, ME ve 

fotbale 
2. stupeň vyučující 2. stupně 

5. 5. Knihovna Bory - Čtenářské pasy II. A, II. B 
E. Veselá, R. 

Poupová 

5. 5. Dopravní hřiště V. B A. Čvančarová  

19. 5. Dopravní hřiště V. B A. Čvančarová  

22. - 26. 5.  Škola v přírodě - Churáňov 
I. B, II. A. III. A, IV. A 

a IV. B 

H. Malinová, E. 

Veselá, I. Chromá, 

H. Steinigerová 

29. 5. Školní výlet - hrad Lopata VII. B 
M. Kovaříková, F. 

Samec 

30. 5. 
Západočeské muzeum -  Plzeň ve 

století světla 
VI. A J. Bochnovičová 

29. - 31. 5.  Školní výlet - Mokrosuky VIII. B 
L. Slámová, J. 

Hačka 

30. - 31. 5.  Školní výlet - Mokrosuky VII. A 
V. Mezerová, K. 

Nágrová 

30. 5.  
Školní výlet - Koněprusy, Beroun, 

Točník 
III. A, B, V. A 

J. Brejchová. L. 

Burgerová, M. 

Torová 

30.5.2017 
Školní výlet - Karlštejn, Muzeum 

voskových figurín 
V. B 

A. Čvančarová, M. 

Tomanová 

31. 5. - 2. 

6.  
Školní výlet - Mokrosuky IX. A, B, VIII. A 

H. Špelinová, L. 

Cíglerová, A. 

Ptáčníková  

18. 5. 
Exkurze Body, historická část města 

Prahy 
VIII. A, B, IX. A 

M. Tomanová, E. 

Jordánová 

31.5. - 2. 

6.  
Školní výlet: Mokrosuky VIII. A H. Špelinová 

Červen       

2. 6.  Beseda Co je to dron? (Depo 2015) VII. B M. Kovaříková 

2. 6. DronFest 2017 VII. A, VIII. B M. Tomanová 

13. 6.  Tonda Obal na cestách 
IV. A, IV. B, II. A, III. 

A, B, V. B  

I Chromá, H. 

Steinigerová, E. 

Veselá, J. 
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Brejchová, L. 

Burgerová, A. 

Čvančarová  

15. 6. 
Večerní divadelní představení. Nová 

scéna - Oliver Twist, balet 

áci VIII. A, sourozenci, 

rodiče 
H. Špelinová 

28. 6.  
Ve škole před 100 lety - Národopisné 

muzeum Plzeň 
IV. A I. Chromá 

26. 6. 
Divadelní představení "Cesta kolem 

světa za 80 dní" 
VII. B, IX. A, B, VII. A 

M. Kovaříková, A. 

Ptáčníková, L. 

Cíglerová, V. 

Mezerová 

 

 

 

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 IX. 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 kroužky 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 nemá uzavřené partnerství s žádnou zahraniční školou. Probíhalo jednání s Kanceláří 

primátora o možnosti uzavření partnerské smlouvy se školou v Limoges ve Francii. Dosud 

nám partnerská škola v Limoges přidělena nebyla. 
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6.5 Zapojení do projektů 

 

Google Cardboard a projekt Vesmír v VI. B 

V rámci hodin zeměpisu žáci VI. B prozkoumali prostřednictvím moderních technologií 

vesmír. Vyzkoušeli si Google Cardboard – brýle pro rozšířenou realitu, pomocí kterých se 

přenesli do modelu 3D sluneční soustavy, odpovídali na otázky, řešili problémové úkoly. 

Ostatní zatím na Marsu „zkoumali“ složení povrchu, odebírali vzorky, řídili vesmírná vozítka, 

to vše za pomocí aplikace Spacecraft 3D. Zájemci sestavili z lega i vlastní družice Země. 

 

Den bezpečnějšího internetu 2017 

Podobně jako v předchozích letech se i letos žáci a učitelé naší školy zapojili svými aktivitami 

do Dne bezpečnějšího internetu 2017 (SID 2017). Letošní Den bezpečnějšího internetu 2017 

se konal v úterý 7. 2. 2017 a jeho hlavní téma bylo: "Chraň svá data, chráníš tím sebe a své 

blízké". 

Tématem je ochrana osobních dat a s ní související ochrana osobního prostoru na internetu. 

Stále častěji se setkáváme s případy, kdy především mladí uživatelé internetu berou šíření 

svých osobních údajů na lehkou váhu, vůbec se o ně nestarají a je jim naprosto lhostejné, kde 

se objevují jejich fotografie.  Naším cílem byly aktivity směřující k seznámení s pravidly 

ochrany osobních dat: 

 jak pracovat s hesly a jak si je chránit, 

 jaké informace je a není vhodné sdílet na sociálních sítích, 

 komu a jaké informace mohu sdělovat, 

 jak mohu pracovat s fotografiemi, jaké fotografie je a není vhodné v prostředí 

internetu sdílet, 

 jak komunikovat se známými pouze z prostředí internetu, 

 na co si mám dávat při internetové komunikaci největší pozor. 

Během celého února se žáci a učitelé v rámci besed, přednášek a diskusí zaměřili ve svých 

aktivitách na vytváření vlastního mediálního sdělení - vytvořili plakáty, slovní mraky, 

prezentace. 

 

Matematické soutěže 

Žáci naší školy se zapojili v průběhu školního roku do soutěží v matematice (Pythagoriáda, 

Matematický klokan, Pangea). 

Nejlépe si vedli tito žáci:  

Pythagoriáda: Čejková (VI. A), Lukeš (VIII. A), Šavlík (VII. B) 

Matematický klokan:  

Kategorie Benjamín: Šavlík (VII. B), Cheníčková (VII. A), Vlček (VII. A) 

Kategorie Kadet: Smolařová (IX. A), Reich (IX. B), Köllerová (IX. A) 

Pangea: Vlček T., Kotrányi D., Trejbalová E. (VII. A), Lukeš O., Procházková L., Holub T. 

(VIII. A) 

 

8. ročník soutěže Finanční gramotnost 

Žáci naší školy se již posedmé zapojili do celostátní soutěže Finanční gramotnost. Soutěž je 

určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a žákům všech středních škol v těchto 

základních tematických okruzích: informační gramotnost, peněžní gramotnost, cenová 

gramotnost, rozpočtová gramotnost, právní gramotnost a ochrana spotřebitele. 

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nejvyšší kategorii "A". 

Záštitu nad finálovými koly opět převzal prezident republiky Miloš Zeman, soutěži požehnal 

rovněž primas český kardinál Dominik Duka. 
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Školního kola soutěže se zúčastnilo 21 žáků 1. stupně, kteří odpovídali online na 15 otázek v 

časovém limitu 30 minut a 130 žáků 2. stupně, kteří odpovídali online na 17 otázek v 

časovém limitu 30 minut. 

Po vítězství v okresním a celostátním 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.   

Umístění:  

7. místo v ČR: Kateřina Smolařová, Michal Beran, Tereza Vítková (tým 1. stupně) 

3. místo v ČR: Barbora Smolařová, Martina Novoveská, Tuan Dao Trong (tým 2. stupně) 

 

Sapere - vědět, jak žít 2017 

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 33 žáků 1. stupně, kteří odpovídali online na 13 otázek v 

časovém limitu 30 minut a 106 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. stupně 

svoje kategorie vyhráli a postoupili do kola krajského, ve kterém obsadili shodně 2. místo.  

Tým 1. stupně: Lucie Huclová, Lucie Holá a Elena Beranová 

Tým 2. stupně: Michaela Bulínová, Ondřej Lukeš, Tomáš Janda 

  

 

Technika má zlaté dno 

Ve středu 19. října 2016 se zúčastnili dva žáci naší školy soutěže Technika má zlaté dno, 

kterou pořádal Krajský úřad Plzeňského kraje. Reprezentovali nás Ondřej Lukeš a Ester 

Kunstműllerová ze třídy VIII. A. Soutěž i slavnostní předávání cen vítězům soutěže se konalo 

v kinosále SOU elektrotechnického v Plzni. Žáci pracovali v týmech složených ze dvou žáků 

základní školy a dvou žáků střední školy. Naší partnerskou střední školou byla SŠ informatiky 

a finančních služeb Plzeň. Všechny týmy měly za úkol setrojit funkční elektrickou pilu s 

automatickým vypnutím s následnou akustickou signalizací po přeříznutí dřevěné lišty. K 

tomuto účelu žáci využívali stavebnice Merkur 8 a Boffin 750. 

"Byla to zajímavá zkušenost, rozhodně jsme tohle nečekali. Mám radost, že jsem se do této 

soutěže přihlásila. Stavění šlo hladce, říkali jsme si, na co potřebujeme tolik času a nakonec 

se ukázalo, že potřebujeme ještě nějaký čas navíc. I přes nátlak času obdivuji trpělivost 

některých týmů. Všichni jsme se snažili. Jsem s výsledkem velice spokojená." 

Ester Kunsműllerová, VIII. A 

 

Zapojení do projektu Sazka – olympijský víceboj 

V letošním školním roce se naše škola již potřetí 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. 

Dále naše škola získala svou aktivitou trénink s olympionikem, který se uskutečnil začátkem 

školního roku. 
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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 SŠ Oselce, 

- Prezentace Sportovní a podnikatelské SŠ Plzeň, 

- Beseda se zástupcem SŠ Rokycany. 

Ve školním roce 2016/17 vedla evidenci 21 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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  – Přijímací řízení na VG a SŠ, Žáci s  SVP, Plán pedagogické podpory, IVP, 

Pedagogická diagnostika. 

Výchovná poradkyně se zúčastnila  schůzek výchovných poradců v PPP a na ÚP.  

Akce k volbě povolání  

  
Datum Akce Účast Jméno pedagoga 

11. 10. 2016 beseda SŠ Rokycany IX. A, B A. Ptáčníková, M. Tomanová 

3. 11. 2016 beseda SŠ Oselce IX. A, B M. Kovaříková, K. Švambergová 

6. 12. 2016 beseda Sportovní a podnikatelská SŠ IX. A, B M. Tomanová 

24. 1. 2017 beseda SOU stavební IX. A, B M. Tomanová 

27. 1. 2017 
Study map day - veletrh studijních 

příležitostí 

VIII. A, 

B 
H. Špelinová, J. Hačka 

20. 6. 2017 Ručičky kraje 
VIII. A, 

B 
L. Slámová, E. Jordánová 

 

 

 

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. 

 

 

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. 
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Spolek rodičů a přátel školy, spolupráce s rodiči 

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.  

 

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 Plzeň 3 

Škola pravidelně poskytuje prostory pro konání voleb na základě smluv. Žáci školy se    

zúčastňují akcí pořádaných ÚMO Plzeň 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 s nejlepším umístěním a bez školních kol je v následující tabulce:

       

Sportovní   soutěže  2016/17  

Datum Kolo Název soutěže Umístění / účast 

10. 4. 2017 republikové Školní futsalová liga 2. místo /13 žáků  

2. 12. 2016 Finále Čech Školní futsalová liga 2. místo /13 žáků 

15. 5. 2017 1. kolo divize E Street Hockey Cup III. kat. h 1. místo / 10 žáků 

13. 6. 2017 2. kolo divize E Street Hockey Cup III. kat. h 1. místo / 10 žáků 

24. 2. 2017 Finále divize Školní futsalová liga 2. místo / 13 žáků 

11. 11. 2016 1. kolo  Školní futsalová liga 2. místo / 12 žáků 

19. 10. 2016 Okresní a krajské 

finále 

Stolní tenis družstev - h 3. místo / 4 žáci 

19. 10. 2016 Okresní a krajské 

finále 

Stolní tenis družstev - d 2. místo / 2 žákyně 

29. 9. 2016 okresní Přespolní běh III. kat. 3. místo / 6 žáků 

21. 11. 2016 okresní Šplh na tyči I. kat. 1. místo / 1 žák 

21. 11. 2016 okresní Šplh na tyči II. kat. 2. místo / 1 žák 

28. 2. 2017 okresní Okresní přebor v basketbalu III. 

kat. 

2. místo / 12 žáků 

16. 3. 2017 okresní Okresní přebor v basketbalu IV. 

kat. 

4. místo / 12 žáků 
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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.  

 

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 softwaru. 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 (kromě sportovních – jsou v předchozím textu) 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní Bobřík 

informatiky 

žáci II. st. Řada 

úspěšných 

řešitelů 

  

mezinárodní PANGEA – 

matematická 

soutěž 

44 žáků VII. – 

VIII. roč. 

  účast 

republiková 8. letní olympiáda 

dětí a mládeže 

doprovodná soutěž 

– video z LODM 

4 žáci VIII. roč.   6. místo 

republiková Finanční 

gramotnost I. st. 

3 žáci V. roč.   7. místo 

republiková Finanční 

gramotnost II. st. 

3. žáci VIII. – IX. 

roč. 

  3. místo 

krajské  Sapere I. st. 3 žáci V. roč.  2. místo  

krajské Sapere II. st. 3 žáci VII. – IX. 

roč. 

 2. místo  

2. regionální 

kolo 

Hledá se nejlepší 

mladý chemik ČR 

1 žákyně IX. roč.   bez 

umístění 

krajské Finanční 

gramotnost I. st. 

3 žáci V. roč. 1. místo   

krajské Finanční 

gramotnost II. st. 

3. žáci VIII. – IX. 

roč. 

1. místo   

krajské Rubikon 5 žáků IX. roč.   6. místo 

okresní Sapere I. st. 3 žáci V. roč. 1. místo   

okresní Finanční 

gramotnost I. st. 

3 žáci V. roč. 1. místo   

okresní Finanční 

gramotnost II. st. 

3. žáci VIII. – IX. 

roč. 

1. místo   
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okresní Soutěž mladých 

zdravotníků 

5 žáků VI. – IX. 

roč. 

 2. 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. 

 

Code Week 2016 

Stejně jako v předchozích letech se i letos žáci a učitelé 10. ZŠ připojili k celoevropskému 

týdnu programování CodeWeek 2016.  V týdnu od 17. – 21. října 2016 se žáci i učitelé 

zapojili do aktivit, které pro ně připravili vyučující informatiky: 

 Programování hrou 

 Vizuální/blokové programování 

 Rozšířená (augmented) realita 

 Roboti 

 iBobr 

 IT fitness test 

 Ozobot – malý, ale šikovný 

Za aktivní zapojení v Code Week 2016 obdržela naše škola od pořadatelů certifikát.  

 

Bobřík informatiky 2016 

Ve středu 9. 11. a ve čtvrtek 10. 11. se žáci II. stupně zapojili do celostátní on-line soutěže 

Bobřík informatiky - předmětové soutěže podporované MŠMT. Soutěžící v kategorii 

Benjamín a Kadet 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.  

Úspěšní řešitelé: Lukeš Ondřej (VIII. A), Smolařová Barbora (IX. A), Köllerová Gabriela 

(VIII. A), Novoveská Martina (IX. B) 

 

 

Hodina kódu 2016 

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do Hodiny kódu. Žáci I. i II. stupně si 

vyzkoušeli proniknout do záhady programování – prostřednictvím on-line aplikací a 

minirobota Ozobota.  

Hodina kódu (Hour of Code) je celosvětová akce, které se v týdnu od 5. - 11. prosince 2016 

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

zdrojů 

 

Škola získala usnesením Rady města Plzně č. 349 ze dne 6. 4. 2017 neinvestiční dotaci 

z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování ve výši 25 000 Kč na 

projekt Prevence 10. ZŠ Plzeň.  

SRPŠ ve spolupráci se školou získalo Grant na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 

na rok 2017 ve výši 24 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pořízení ozobotů a Lega 

Education Robotika WeDo 2.0 pro zájmový kroužek Zábavná logika a robotika. 

 

 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2016/2017 

Ve školním roce 2016/17 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.  

 

 

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 - ve spolupráci s SITmP, Nakladatelstvím 

Fraus.  
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V části 6.6.3 je uvedena spolupráce s dalšími partnery školy – např. s ÚMO 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 2016 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatních 

Počet zaměstnanců 30,06 / 28,85 7 / 6,5 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

28 510,- 15 688,- 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice -1,651.000 
 

Příspěvek zřizovatele na provoz    3,590.000 

Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 

 16,840.603 

 

Vlastní tržby a výnosy       565.806,30 

Finanční prostředky z dotací a grantů                   0 

Příjmy celkem   20,996.409,30 

Náklady celkem   20,548.393,87 

Hospodářský výsledek        448.015,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dne:  22. 9. 2017                                      Mgr. Zdeňka Krausová 

         ředitelka školy                        
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10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady 

ze dne 12. 10. 2017 

 

 

 
Přítomni: členové Školské rady 

    

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2016 / 17 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.   Zhodnocení podmínek průběhu výchovy a vzdělání ve ŠD 

2.   Příklad činnosti PK a MS: Hodnocení metodického sdružení III. tříd, PK tělesné 

výchovy  

3.   Hodnocení EVVO ve šk. roce 2016/17 

4.   Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět 

5.   8. ročník soutěže Finanční gramotnost 

6.   Výstava výtvarných prací na radnici 

7.   Diplomy a ocenění 

8.   Novinové články o škole 
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     Zhodnocení podmínek průběhu výchovy a vzdělání ve ŠD 

Hodnocení za rok 2016/2017 

Charakteristika 

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

(nám. Míru 4) a v budově 10. ZŠ. Má 5 oddělení, relaxační místnost a atrium, kde se konají 

družinové akce. Kapacita ŠD je 150 dětí 1. - 5. třída a současný stav je 140 dětí. ŠD nabízí 8 

zájmových útvarů - výtvarný a zájmová tělesná výchova pod vedením pí vych. Němečkové, 

dovedných rukou a ekoateliér, pod vedením pí vych. Tomšovicové, hra na flétnu a kytaru pod 

vedením pí vych. Martínkové a netradiční výtvarnou techniku a kytaru pod vedením pí vych. 

Genserové. 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. 

Nástup nové pí vych. Genserové umožnil rozvoj zájmů žáků a současně kvalitně posílil tým 

vychovatelek. Společným cílem všech vychovatelek je spokojenost dětí a rodičů. 

Vychovatelky rády plní úkoly nad rámec svých 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 a v budově 10. ZŠ 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 hudební vystoupení v ke Dni matek v hudebně 10. ZŠ 

 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, v rámci CodeWeek si děti vyzkoušely práci 

s minirobotem Ozobot (pí učitelka Sýkorová). 
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Velmi dobře již 6. rokem vychovatelky 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. 

 

Rezervy a zlepšení 

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

a odborných kurzech a studium odborné literatury v rámci DVPP. 

V tomto školním roce se podařilo odstranit problémové místo v naší činnosti, tj. nedostatečná 

kapacita šaten. 

Činnost ŠD v roce 2016/17 mohu celkově hodnotit jako velmi dobrou. Nedošlo k žádné 

závažné situaci (zranění, šikaně nebo ničení majetku ŠD). Úspěšně organizujeme zájmové 

využití pobytu dětí ve ŠD. 

 

Plzeň 29. 6. 2017 

Vypracovala: Miluše Kinkorová – vedoucí vychovatelka ŠD                                                     



 31 

HODNOCENÍ PRÁCE MS  - 3. třídy – školní rok 2016/17 
 

        V prvním školním týdnu 2. 9. 2016 proběhl i v letošním školním roce „Den přátelství“. 

Ve třídách jsme vyráběli nejrůznější květiny z krepového papíru a špejlí. Potom jsme se sešli 

na hřišti a předali květiny ostatním. Na závěr jsme si společně zazpívali. 

 

Opět jsme se zapojili do sportovního projektu Sazka olympijský víceboj.  

Sazka odměňuje nejaktivnější školy v tomto projektu možností doplnění sportovního 

vybavení školy a také tréninky s olympioniky přímo ve škole.  

25. 10. 2016 zavítala na naši školu úspěšná plážová volejbalistka Kristýna Kolocová a s ní 

sedminásobný mistr světa Honza Weber. Žáky nejen potěšili, ale i motivovali ke sportu. 

 

     15. 12. jsme se zapojili projektu 72 hodin, během kterého jsme chtěli udělat radost 

ostatním lidem. Třetí třídy se rozhodly vyrobit z plastových láhví ozdobné dekorace. 

 

     V prosinci jsme pro žáky a rodiče třetích tříd připravili vánoční tvoření, kdy jsme ve třídě  

vyráběli vánoční ozdoby. 

 

    Školní parlament uspořádal 13. 12. 2016 vánoční jarmark, kde si mohli návštěvníci 

nakoupit různé drobné dárky a vánoční dekorace, které vyrobily šikovné děti z naší školy. 

Výtěžek z vánočního jarmarku byl věnován na nákup rehabilitační pomůcky pro tříletého 

chlapečka Matyáše z Plzně.        

 

Na škole 1. února 2017 proběhl 46. ročník Celostátní přehlídky dětských recitátorů.  

Z 3. B se zúčastnila Eliška Vojtová, která postoupila do obvodního kola. 

 

     12. 4. se na naší škole konal projektový den: Svátky jara. Děti si vyráběly nejrůznější 

dekorace.  

V dubnu jsme využili i permanentky do zoo na program Primáti, který žáky velice zaujal. 

 

Ve středu 7. června 2017 pořádal školní parlament Zábavné odpoledne k Mezinárodnímu dni 

dětí. V červnu se také žáci učili s Tondou obalem správně třídit odpad. Pořad se všem velice 

líbil. 

 

30. 5. obě třetí třídy společně s 5. A jely na školní výlet do Koněpruských jeskyní, do 

Medvědária v Berouně a na hrad Točník. Všem se na výletě líbilo. 

31. 5. jsme šli hromadně fandit 33. ZŠ do Štruncových sadů na „Mc Donald´s Cup“. 

               

           Dále na škole probíhala sbírka starých vysloužilých mobilů a vybitých baterií. Některé 

děti se zapojily do soutěže „Recyklohraní“ a sběru 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.  

Při výuce jsme využívali interaktivní tabule a výukové PC programy.   

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

 ve 3. třídách bylo splněno ve všech předmětech.             

 

                                       

    Za MS 3. tříd vypracovala Jaroslava Brejchová 



 32 

 

HODNOCENÍ PRÁCE PK TV ZA ŠK. ROK  2016-2017 
 

 

Předmětová komise TV se během školního roku 2016/2017 sešla celkem 5x. Žáky na druhém 

stupni vyučovala A. Ptáčníková a L. Slámová. Vyučující pracovaly ve všech třídách  

2. stupně podle ŠVP Sluníčko. Ve všech ročnících byly osnovy splněny. 

Při klasifikaci žáků bylo přihlédnuto k zdravotním oslabením některých žáků, ze zdravotních 

důvodů byli někteří žáci uvolněni z Tv. 

Pro žáky sedmých tříd byl zorganizován lyžařský kurz, který proběhl od 6. 2. do 10. 2. 2017 

v Železné Rudě. Kromě již zmíněných žáků ze sedmých tříd bylo umožněno zúčastnit se 

kurzu i některým žákům z osmých tříd. Lyžařský výcvik se opět setkal s velkým ohlasem 

žáků.  

Již tradičně naše škola uspořádala okresní kola v basketbalu dívek, jak pro mladší, tak i pro 

starší žákyně. Turnaj proběhl úspěšně, bylo by však třeba pořídit mechanický ukazatel 

bodového stavu. 

Všichni žáci  se opět zúčastnili celostátního projektu Sazka Olympijský víceboj. 25. 10. 

proběhl na naší škole trénink s olympionikem, který jsme vyhráli v rámci tohoto projektu. 

Jako ambasadorka k nám zavítala Kristýna Kolocová, úspěšná plážová volejbalistka, 5. z OH 

v Londýně. Kristýnu doprovázel tým 3 trenérů SOV a také fotograf, který celou akci 

zaznamenal. Moderátorem akce byl Honza Weber, sedminásobný mistr světa ve freestyle 

footbagu (Hakisák), který dětem předvedl své triky i sestavu z MS. Společně uspořádali pro 

vybrané žáky sportovní klání a vítězný tým pak odměnili drobnými dárky. V závěru setkání 

pak uspořádali sportovci pro všechny děti autogramiádu. Pro děti to byl nezapomenutelný 

zážitek.  

Pro školu jsme letos získali stříbrný odznak SOV. Všichni žáci, kteří splnili všech 8 disciplín, 

dostali sportovní vysvědčení. Sazka olympijského víceboje bychom se chtěli zúčastnit i 

v příštím roce, snad se nám tentokrát opět podaří získat zlatý odznak. 

 

V rámci Sazka olympijského víceboje se L. Slámová zúčastnila Olympijského kempu 

v Nymburku, kde se konalo setkání učitelů a sportovců, kteří se do víceboje zapojili. 

 

V květnu se žáci 2. stupně a někteří žáci 1. stupně zúčastnili ve dvou dnech v rámci 

Mistrovství Evropy ve fotbale dívek do sedmnácti let, které se konalo v Plzni, Festivalu 

sportu a zábavy ve Štruncových sadech. Zde si všichni mohli vyzkoušet různé druhy sportů a 

shlédli zahájení ME a dva zápasy. Za fandění byli odměněni drobnými dárky, škola pak 

sadami rozlišovacích dresů a fotbalovými míči. 

 

 

http://www.honzaweber.com/
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Hodnocení EVVO za šk. rok 2016/2017 

 

Plán EVVO na školní rok 2016/2017 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: 

Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět  

V průběhu školního roku 2016/17  se naše škola zúčastnila již 9. rokem akce projektu 

Recyklohraní.  

Naše škola je vybavena sběrnými nádobami na použité baterie (v kabinetu matematiky, ve 

vestibulu školy, Ecocheese v každé třídě), drobná elektrozařízení (na chodbě v 1. patře vpravo a ve 

vestibulu) a tonery (v 1. patře vpravo). Plnili jsme: 

a) Odvoz EEZ 

Celkem se podařilo odeslat 78 kg drobného elektrozařízení, počítače a další vyřazené 

elektrozařízení z majetku školy. 

b) Uspořádali jsme soutěž ve sběru baterií 

Během školního roku jsme odeslali z naší školy 65 kg baterií.   

c) Zapojili jsme se do akce Věnuj mobil 

Celkem se podařilo odeslat 25 kusů mobilních telefonů.  

d) Plnili jsme aktuální úkoly 

Naši žáci se zapojili do všech vyhlášených projektů, pokusů, soutěží, výtvarných a 

fotografických úkolů: 

 
14. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin školní rok 2016/17 – pod vedením pí uč. 

Ptáčníkové 

 

Během školního roku 2016/17 se naše škola 

zúčastnila 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.  
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Během celého školního roku 2016/17 jsme nasbírali:                    3035,2 kg papíru 

                                                                                               270,8 kg víček                

 
 

Víčka věnujeme Danielovi  Úporskému, který trpí svalovou dystrofii Duchenne. Maminka je 

samoživitelka a snaží se mu dopřát, co může, ale finanční prostředky jí nestačí. Potřebuje 

různé zdravotní pomůcky. 

Ve sběru budeme pokračovat dál. 

 

 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. 
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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 Zdravá 5 

Jako každý rok se i letos naše škola pod vedením paní uč. Ptáčníkové zapojila do celostátní 

soutěže Zdravé 5 Coolinaření s Albertem. 

V letošním ročníku soutěže jsme se zaměřili na to, jak můžeme udělat radost jídlem – sobě i 

ostatním, aby jídlo připravovali i jedli s láskou a užívali si společně strávené okamžiky. Proto 

porota kromě nápaditého receptu hodnotila i myšlenku, komu svačinku darujeme. 

Školní kolo Zdravé 5 na naší škole proběhlo v březnu 2017 za účasti 6 týmů po třech žácích. 

Bude 

  

,  

 
 

Tentokrát se nám nepodařilo postoupit do celostátního kola. 

 

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 páté. Kdykoliv 

během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2016) 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. Našeho projektu se účastnila  televize FILM PRO. 

http://www.zs10.plzen.eu/domu/aktuality/72-hodin-pro-lidi-prirodu-a-misto-kde-zijes.aspx
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Součástí této akce byla i fotosoutěž  - Vyfoť se s Dobrošem. Do soutěže se zapojili žáci 8. 

tříd.   Žáci byli oceněni zvláštní cenou poroty. 

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 I. a II st.  

III. Program GLOBE pod vedením pí uč. Ptáčníkové  

 

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 sedmým rokem. 

 

 

Téma letošního školního roku 2016 - 2017  jsou Invazní rostliny a projektu se nově účastnili 

žáci třídy 7. A Lucie Psutková a Tomáš Janda. 

 

IV. Jiné 

Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark – seznámení se se zvyklostmi staročeských Vánoc  
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 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. Nágrové /. 

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: 

Česká řeka – 7. A, B 

Primáti – 3. A, B 

Šelmy – 5. B 

Zoohrátky -  5. A 

Zvířatka z pohádek – 2. A, B 

Ohrožení vyhubením – 8. B 

 

V letošním roce 6. A navštívila Akva Teru v rámci komentované prohlídky Bezobratlí 

živočichové. 

 

Další aktivity:  

Planeta 3000 – Filipíny /9. A, B, 6. A/ 

Paleontologie naživo /4. A/ 

Tonda obal – I. st. 

Festival ekologie – DEPO Plzeň /7. A, B, 6. A, 8. A,B/ 

Soutěž mladých zdravotníků – II. st  

Dopravní soutěž Mladých cyklistů – I. a II. st. 

Branný den – II. st. 

Exkurze Elektrárna Tušimice – II. st. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Krajská konference učitelů – pí uč. Ptáčníková 

Setkání koordinátorů EVVO – pí uč. Ptáčníková 

 

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:   Alica Ptáčníková   Dne: 29. 6. 2017 

                    koordinátorka EVVO 
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 Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět  

 

Již 9. rokem se škola zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní, aneb 

Ukliďme si svět - jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, 

jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Naše škola je vybavena sběrnými nádobami na použité baterie (v kabinetu matematiky, ve 

vestibulu školy, Ecocheese v každé třídě), drobná elektrozařízení (na chodbě v 1. patře vpravo 

a ve vestibulu) a tonery (v 1. patře vpravo). 

a) Odvoz EEZ 

Celkem se podařilo odeslat 78 kg drobného elektrozařízení, počítače a další vyřazená 

elektrozařízení z majetku školy. 

b) Uspořádali jsme soutěž ve sběru baterií 

Během školního roku jsme odeslali z naší školy 65 kg baterií.   

c) Zapojili jsme se do akce Věnuj mobil 

Celkem se podařilo odeslat 25 kusů mobilních telefonů.  

d) Plnili jsme aktuální úkoly 

Naši žáci se zapojili do všech vyhlášených projektů, pokusů, soutěží, výtvarných a 

fotografických úkolů: 

 Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie 
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 Staň se tiskařem 

 

 Zatočte s vodou či větrem 

 

 

http://www.recyklohrani.cz/cs/school/transaction-detail/?transactionId=280980
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 Tajemství červené krabičky 

 

 

Do plnění úkolů se zapojila třída IV. B s paní učitelkou H. Steinigerovou. 

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 
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8. ročník soutěže Finanční gramotnost 

Žáci naší školy se již posedmé zapojili do celostátní soutěže Finanční gramotnost. Soutěž je 

určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a žákům všech středních škol v těchto 

základních tematických okruzích: informační gramotnost, peněžní gramotnost, cenová 

gramotnost, rozpočtová gramotnost, právní gramotnost a ochrana spotřebitele. 

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nejvyšší kategorii "A". 

Záštitu nad finálovými koly opět převzal prezident republiky Miloš Zeman, soutěži požehnal 

rovněž primas český kardinál Dominik Duka. 

Školní kolo 

Školního kola soutěže se zúčastnilo 21 žáků 1. stupně, kteří odpovídali online na 15 otázek v 

časovém limitu 30 minut a 130 žáků 2. stupně, kteří odpovídali online na 17 otázek v 

časovém limitu 30 minut. 

 
Nejúspěšnější žáci 1. stupně Třída 

1. Kateřina Smolařová V. A 

2. Jakub Štrobl V. B 

 
Tereza Vítková V. B 

 
Michal Beran V. A 

 
Dan Šavlik V. B 

 
Václav Škarda V. A 

Okresní a krajské kolo 

Soutěžící: 

 1. kategorie: Kateřina Smolařová, Michal Beran, Tereza Vítková 

 2. kategorie: Barbora Smolařová, Martina Novoveská, Tuan Dao Trong 

V okresním a krajském kole tentokrát společně ve tříčlenných týmech řešili otázky věnované 

informační, peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti. Oběma týmům se podařilo zvítězit a 

postoupit do krajského kola. I v něm své vítězství žáci zopakovali a postup o celostátního 

finále 25. dubna v Praze mezi 14 nejlepších týmů z České republiky se podařil. 

 

 
Nejúspěšnější žáci 2. stupně Třída 

1. Jana Cvachoučková VII. A 

2. Dao Trong Tuan VIII. B 

 
Martina Novoveská IX. B 

3. Yevhen Porynets IX. B 

 
Barbora Smolařová IX. A 

 
Jakub Sládek VIII. B 
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Celostátní kolo 

Umístění:  

7. místo v ČR: Kateřina Smolařová, Michal Beran, Tereza Vítková (tým 1. stupně) 

3. místo v ČR: Barbora Smolařová, Martina Novoveská, Tuan Dao Trong (tým 2. stupně) 

 

V úterý 25. dubna 2017 v prostorách historického areálu EMAUZY, Praha 2, Vyšehradská 

320/49 probíhalo finálové kolo vítězů krajských kol 8. ročníku soutěže Finanční gramotnost. 

Tým žáků II. stupně zvítězil ve svém semifinálovém kole a po vyrovnaném finále obsadil 

výborné 3. místo. Žáci 1. stupně během celé soutěže neudělali ani jednu chybu – rozhodoval 

tedy čas odpovědi. Celkově obsadili 7. místo. 

    
      

    

Vypracovala: Mgr. Pavla Sýkorová 
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Fotogalerie 2016/2017 
 

Výstava výtvarných prací na radnici 
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