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Schválena Školskou radou dne: 20.10.2020 



1     Základní údaje o škole 
1.1. 
Název (podle zřizovací listiny): 16.základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká tř.30,  
     příspěvková organizace 
 
Sídlo:    301 38 Plzeň, Americká třída 30 
 
IČ:    68784597 
 
Zřizovatel školy:  Plzeň, statutární město 
    Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně  
    prostřednictvím Magistrátu města Plzně a v souladu  
    s organizačním řádem MMP 
 
Vedení školy:  Mgr. Eva Peisarová, ředitelka školy 
    Mgr. Vlastimil Šiška, statutární zástupce ředitelky školy 
    Mgr. Vladimír Beneš, zástupce ředitelky školy 
 
Telefonní spojení:  378028421, 378028423, 378028420; 377327940 
 
 
E-mailové spojení:  skola@zs16.plzen-edu.cz 
 
Webové stránky školy: www.duhovaskola.cz 

 

1.2. 
Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení                  
(č.j. 24795/2006-21 ze dne 07.11.2006 s účinností od 07.11.2006) 
 
 
1.3.    Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení) 

 Adresa Počet tříd Počet 
žáků 

Hlavní budova, ředitelství ZŠ Americká třída 30, Plzeň 301 38    19*) 388*) 
Místa poskytovaného vzdě-
lání nebo školských služeb 

ZŠ Radčice, V Radčicích 20/51  3 38 

 MŠ Malesice, Ke Kostelu 3   1 25 

                                         MŠ Radčice, Stromková 170/29    2 48 

 ŠD Resslova 6, Plzeň   3 63 

 ŠD V Radčicích 20/51   1 27 
*) včetně 2 přípravných  tříd (29 dětí) 

 
 
1.4     Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku   

 škol a školských zařízení                    

Popis oboru Kód oboru Kapacita 
oboru 

Název Č.j. V ročníku 

ŠVP – Duhová škola 611/07/16 1.-9. 

http://www.duhovaskola.cz/


1.5.    Součásti školy          

Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin 

 2019/2020 2019/2020 

MŠ 73*) 3*) 

ZŠ 405**) 22**) 

ŠD     90***) 4***) 

ŠK  - - 
*) včetně odloučeného pracoviště MŠ Plzeň - Malesice (25 dětí) 
**) včetně odloučeného pracoviště ZŠ Plzeň - Radčice (38 dětí) + 2 přípravné třídy (29 dětí) 
***) včetně odloučeného pracoviště ŠD ZŠ Plzeň - Radčice (27 dětí) 

 
1.6.    Zařízení školního stravování         

Celková kapacita 
jídelny  

Počet dětských 
strávníků 

Počet dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

650*) 
ŠJ 222 +  
ŠV 59**) 

ŠJ 59 +  
ŠV 10**) 

4(ZŠ) + 3(MŠ) 
3,375(ZŠ) + 
2,500(MŠ) 

*   uvádějte bez cizích strávníků 
*) ŠJ a ŠV celkem (ŠJ = školní jídelna ZŠ Americká + MŠ Radčice; ŠV = školní výdejna ZŠ Radčice + MŠ Malesice) 
**) průměr/10 měsíců 

 
1.7.    Zajištění dalšího stravování         

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta)*  x 

Projekt Mléko do škol x  

Projekt Ovoce a zelenina do škol x  

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

 
1.8.    Typ školy 
úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne    ano – které: 2.+ 5.;  3.+ 4. *) 
neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne    ano – které:        
 *) odloučené pracoviště ZŠ Radčice 

 
1.9.    Spádový školský obvod školy 
Plzeň – město – ÚMO 3; odloučené pracoviště ZŠ – Plzeň Radčice - ÚMO 7 
 
1.10.   Speciální třídy 

 Počet 
tříd 

Počet zařazených žáků 
Poznámka 

Přípravná třída 2 29 --- 

Speciální třída 0 0 Dle výkazu M3 

S rozšířenou výukou 0 0 Jaký předmět: 

 
1.11.   Materiálně technické zajištění školy  
Prostory pro výuku jsou dostatečné. Technické a provozní vybavení pro vyučování je 
na standardní úrovni. 
 
V tomto školním roce proběhlo: 
Budova ŠD a ŠJ Resslova ul. – „Domeček“ 
➢ oprava dešťové kanalizace 
➢ ŠD  

o průběžné doplňování výtvarných a pracovních pomůcek a her 
o využití získané neinvestiční dotace OŠMT MMP z dotačního programu Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže na uskutečnění 11. ročníku „Příměstského 



tábora“ - vstupné,  jízdné a ceny do soutěží  (z důvodu COVID - 19 až na konci 
měsíce srpna)  

o drobné opravy 
  

➢ ŠJ 
o pořízení univerzálního robotu do ŠJ Radčice 
o do výdejny ŠJ Radčice nákup stolů a židlí 
o průběžné doplňování drobného kuchyňského vybavení 

 
Budova ZŠ Americká tř. 
➢ obnova  potřebných pomůcek a her – přípravné třídy 
➢ využití získané neinvestiční dotace OŠMT MMP z dotačního programu Podpora 

primární prevence rizikového chování a mediální výchovy na projekt „Podpora při 
práci se žáky ohrožených šikanou, školním neúspěchem; nákup odborných 
publikací, boxovacích sad a pytlů, relaxačních pomůcek a vizualizéru“ 

➢ využití získané neinvestiční dotace OŠMT MMP z dotačního programu Podpora 
tělovýchovných aktivit na projekt „Sportovně turistický kurz – zajištění pobytu, 
stravy, dopravy a vstupů“ 

➢ využití získané neinvestiční dotace OŠMT MMP z dotačního programu Podpora 
aktivit k technickému vzdělávání na úhradu vybavení školní dílny a pořízení 
konstrukčních a elektrotechnických stavebnic 

➢ výmalba učeben, kabinetů  
➢ drobné zednické opravy zdiva  
➢ pořízení nového nábytku do tříd (židle, lavice, skříně) a kabinetů (kontejnery, psací 

stoly, skříně) 
➢ výměna dveří za plastové (vchod ke hřišti) 
➢ 2. etapa výměny elektroinstalace (4.NP) 
➢ nákup tabletů a nabíjecích boxů pro žáky ze šablon 
➢ pořízení dataprojektorů 
Budova ZŠ Radčice 
➢ průběžné doplňování výtvarných a pracovních pomůcek a her zejména pro ŠD 
➢ oprava fasády 
➢ seč a výhrab trávy 
➢ využití dotace ÚMO Plzeň 7 na úhradu výdajů spojených s organizací 

příměstského tábora pořádaného ŠD (z důvodu COVID - 19 až na konci měsíce 
srpna)  

Budova MŠ Radčice 
➢ průběžně jsou doplňovány výtvarné, pracovní a didaktické pomůcky  
➢ nákup dataprojektoru 
➢ dokoupení hraček 
➢ výměna písku v pískovišti 
➢ seč a výhrab trávy 
Budova MŠ Malesice 
➢ průběžně jsou doplňovány výtvarné, pracovní a didaktické pomůcky  
➢ dokoupení hraček 
➢ výmalba 
➢ výměna písku v pískovišti 
➢ seč a výhrab trávy 
➢ zakoupení zahradních prvků  
➢ pořízení posuvného zastínění pískoviště 



1.12.   Školská rada  
Datum zřízení: 15.12.2005  
Počet členů:  9 
Poslední volby: 10.09.2020 (doplňující volby) 
 
 
2 Personální zabezpečení činnosti školy  
2.1     Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Fyzický/přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 54/48,042 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 51/46,860 94,440/98,250 

    
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:  8/5,501 
 

2.4     Počet  učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:   
          4/3,864 
 
2.5     Nepedagogičtí pracovníci – počet:  21/14,850 
         
2.6     Věkové složení učitelů   

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let ZŠ   5  +  MŠ 0 ZŠ   0  +  MŠ 0 

36 – 50 let ZŠ   4  +  MŠ 0 ZŠ   3  +  MŠ 1 

51 – 60 let ZŠ   1  +  MŠ 0 ZŠ   9  +  MŠ 5 

61 – více let ZŠ   2  +  MŠ 0 ZŠ   8  +  MŠ 0 

Celkem ZŠ 12  +  MŠ 0 ZŠ 20  +  MŠ 6 

Rodičovská dovolená  ZŠ   0  +  MŠ 1 

 
2.7    Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu 
Počet 

zúčastněných 
pracovníků 

Asistent pedagoga a klima třídy 1 

Speciální kurz prevence rizikového chování 12x 

Studium pro ředitele 8x 

9. setkání v projektu PROSIT 5 

Hry s pohybem trochu jinak 1 

10. setkání v projektu PROSIT 2 

Spisová služba, uchovávání a vyřazování dokumentů 2 

Informační schůzka VP na ÚP 1 

Kreativní výtvarné techniky 2 

Krajská konference hromadného stravování 1 

Jaká jsem já, takové vnímám okolí 1 

Náměty do výuky M a činnosti v ŠD 2 



Obrázkem podporujeme mluvení (Bild, Bilder, Bildchen) 1 

Pomoc pedagogům se žáky s PAS a ADHD 1 

Závěrečná konference k projektu PROSIT 5 

Rozvíjení grafomotoriky v předškolním věku 1 

Nápadník – výtvarné nápady a postupy 1 

Vyjdu i s mimozemšťanem 1 

LAPBOOK nejen v hodinách ČJ 1 

Jak nezamrznout u tabule 2 

Scratch – setkání ICT metodiků 1 

Hry s hlasem (rozezpívání nezpěváků) 2 

E spis LITE 1 

Novela vyhlášky 27/16 Sb. 1 

Asistent pedagoga a klima třídy 2 

Využití krátkých relaxačních technik při vyučování 1 

Bezpečné klima 2 

Školní zralost a příprava na školu 1 

Klima třídy II – práce se třídou, sdílení zkušeností 1 

Diskuse o budoucnosti vzdělávání 1 

Novely právních předpisů ve školství od 1/1 20 3 

Tablety na 1.st. ZŠ 1 

Setkání ŠMP ZŠ 1 

Efektivní hodnocení PP 2 

Podpůrná opatření v rámci inkluze v MŠ 1 

Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ 4 

Elektronická podpora zápisů do MŠ 2 

Pomocník při kontaktu s žáky a rodiči cizinci 1 

Mimořádná situace na ŠJ – COVID 19 3 

Jednání realizačního týmu a pracovních skupin v rámci 
MAP II 

1 

Celkem 83 

 
 

2.8     Asistenti pedagoga 
Počet celkem (fyzický/přepočtený): 13/9,176 (včetně školního AP)   

- pro žáky se soc. znevýhodněním (fyzický/přepočtený): - 
- pro žáky se zdravotním postižením (fyzický/přepočtený): 12/8,776 
- školní (ze šablon): 1/0,400  

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

 
 

3.1    Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet 
dětí 

Očekávaný počet 
tříd 

ZŠA 45 + ZŠR 10 ZŠA 15 + ZŠR 0 50 2 

 
 



3.2    Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet  
absolventů 
celkem 
(absolvent ZŠ = 
9 let PŠD) 

Z toho přijatých na 

Gymnázia 
4 letá  

Gymnázia 
6 letá 

Gymnázia 
8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

 
34 

 
0 0 0 5 29 1 (§38) 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 
3.3 

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

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  4 

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

 
3.4 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2019/2020 

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 

397 113 269 15 0 0 
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38 – 4 žáci, § 41,42 – 0 žáků) 

 
4.2    Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 21 3 

- z toho 3.stupeň 1 1 

 
4.3    Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 50.830 

Počet neomluvených hodin celkem   600 

 
4.4    Přestupy žáků mezi ZŠ 
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 53 
         Důvody: stěhování 
 
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 38 
         Důvody: stěhování 



5   Prevence rizikových jevů 
V průběhu školního roku 2019/2020 jsme v rámci prevence rizikového chování žáků 
vycházeli z Metodického pokynu v oblasti prevence rizikového chování a Školního 
preventivního programu. 
Témata prevence byla vhodnou formou začleňována do jednotlivých předmětů (Vo, 
Přírodověda, Vlastivěda, Zeměpis, Chemie, Přírodopis, Český jazyk, Prvouka, 
Výtvarná výchova, Tělesná výchova, aj.) 
Využili jsme i jiné školní akce mimo budovu školy, kde jsme na prevenci kladli velký 
důraz (ŠvP, výlety, poznávací zájezdy, sportovní utkání, divadelní představení). 
 
Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto akce: 
ZŠ Americká: 
Prevence sociálně patologických jevů: 

❖ Výukový program jednotlivých ročníků v ZOO Plzeň 

❖ Beseda s PČR -1.A,B – PA3, PYT, BOŘ 

❖ Beseda s PČR – 3.A,B – ERE, ČAD, JON 

❖ Beseda s PČR – PT1,2 – OTT, MACH, ŠIK 

❖ Beseda s PČR – 2.A – KAŠ 

❖ Beseda s MěP ČR – šikana – 6.A,B – BOU, PAV 

❖ Beseda s PČR – 4.A,B – LEN, KEP, LYE 

❖ Beseda s MěP ČR – šikana, kyberšikana, Facebook – 7.A,B – HOR, KOŠ 

❖ Beseda s MěP ČR – legální drogy – 8.A,B – MARM, KÖR 

❖ Beseda s MěP ČR – ilegální drogy – 9.A,B – ŠIM, PEL 

❖ Beseda s PČR – 5.A,B – LAV, KAS, MAJ, ABU 
❖ Úřad práce Plzeň – 9.A,B – ŠIM, PEL  

❖ Projekt sebedůvěra DOVE – dívky 2. stupeň – PEL 

❖ Čas proměn – dívky 7. třídy – PEL 
 

Prevence v oblasti zdravotní: 
❖ Ovoce do škol  

❖ Zdravé zuby – přednáška – 1.A,B; 2.A – PAŠ, BOŘ, KAŠ 
❖ BESIP – ŠD 
❖ Minibeseda 1. pomoci a prevence úrazů – ŠD 

 
Prevence ve sportovní oblasti: 

❖ McDonald´s Cup – 1. stupeň 

❖ Přespolní běh – výběr – KOŠ 

❖ Fotbalový turnaj ŠDAxŠDR 

❖ Florbalový turnaj ŠDAxŠDR 

❖ Šplh na tyči – okresní kolo – výběr 2. stupeň - KOŠ 

❖ Vánoční sportovní turnaj – 2. stupeň – TU 

❖ Návštěva Busking festivalu – vystoupení Indiánů - ŠD 
 

Prevence začleněná ve výuce: 
❖ Dny vědy a techniky – 5.A,9.A – LAV, ŠIM 

❖ Veletrh cestovního ruchu – 9.A – ŠIM 

❖ Kujme pikle DEPO 2015 – 9.B – PEL 



❖ Den lesa – arboretum Sofronka – 5.A,B – LAV, MAJ, ABU 

❖ Vlaštovkiáda ŠD 

❖ Tma a život – soutěž – 8.A,B – MARM, PEL 

❖ V knihovně jsme jako doma – 2.A – KAŠ 

❖ Do knihovny za pohádkou – PT1 – OTT, MACH 

❖ Česká televize – exkurze Praha – 5.A – LAV 

❖ Exkurze ČT Praha – 9.a – ŠIM 

❖ Čistá Plzeň – 6.A – BOU 

❖ ABC začínajícího čtenáře – 4.A – LEN, KEP 

❖ Exkurze Praha – Pražský hrad – výběr 2. stupeň – KOŠ, PEL, BEN 

❖ Hledám knížku nejen na neděli – 5.A – LAV, DUN 

❖ Dny vědy a techniky – 7.B – KOŠ 

❖ Viktorka do škol – výtvarná soutěž – 8.A – HOR 

❖ Olympiáda z českého jazyka – výběr 8.A – HOR 

❖ Hudební pořad – 1.,2. stupeň – TU 

❖ Oživlá archeologie v Západočeském muzeu Plzeň – 7.B, 9.B – KOŠ, PEL 
❖ Recyklohraní – 2. stupeň – TU 
❖ Vánoce v Evropě – přednáška – 7.B - KOŠ 
❖ Mikulášská nadílka pro 1. stupeň – 9.A,B – ŠIM, PEL 
❖ Vánoční focení – 1., 2. stupeň – TU 
❖ Biskupství plzeňské – Vojákem v 15 letech – 7.A, 9.A – HOR, ŠIM 
❖ Vánoční pásmo písní – Domov důchodců Plzeň – výběr 7.A – HOR 
❖ Adventní program v Biskupství plzeňském – 5.A – LAV, DUN 
❖ Filmové představení Jumanji 2 – 7.B, 8.A, 9.B – KOŠ, MARM, PEL 
❖ Vánoční pásmo písní – Domov pro postižené děti – výběr 7.A – HOR 
❖ Divadlo Řimbaba Čertovská pohádka – PT, 3.A,B, 4.A – TU 
❖ Vánoční besídky – 2. stupeň – TU 
❖ Vánoční trhy na náměstí – 9.A –ŠIM 
❖ Divadlo Zvířátka a loupežníci   - PT1 – OTT, MACH 
❖ Knihovna města Plzně – PT1 – OTT, MACH 
❖ 28.01. – Exkurze ČNB Praha -  9.A – ŠIM, PEI 
❖ Soutěž IKT Office Arena – 9.A ŠIM, VAŇ 
❖ Mezinárodní soutěž v psaní dopisů pro mládež – 8.A – HOR 
❖ Svět očima dětí – literární soutěž – 7. A,B, 8.A – HOR 
❖ Halloween – ŠD 
❖ Sv. Martin – ŠD 
❖ Čertovská nadílka – ŠD 
❖ Exkurze do centra robotiky I. – ŠD 
❖ Vánoční týden – vánoční dílničky, návštěva trhů, pečení a zdobení cukroví, 

vánoční družinové posezení u stromečku – ŠD  
❖ Exkurze do centra robotiky II. - ŠD 
❖ Karneval školní družiny - ŠD 

 
ZŠ Radčice: 
Prevence sociálně patologických jevů: 

❖ Výukový program jednotlivých ročníků v ZOO Plzeň 

❖ Návštěva Německé a Rakouské knihovny – exkurze s výkladem – ŠD 

 



Prevence v oblasti zdravotní: 
❖ Ovoce do škol 

 

Prevence ve sportovní oblasti: 
❖ Soutěž družstev kvíz+pohybové dovednosti – ŠD 

❖ Koulování s papírovými koulemi na „Klečáku“ – ŠD 

❖ Florbalový turnaj ŠDAxŠDR 

 

Prevence začleněná ve výuce: 
❖ Návštěva výstavy prací z Kurzu výtvarných technik – 1.- 5. ročník 

❖ Vlaštovkiáda – ŠD 

❖ Divadlo Dráček – Perníková chaloupka – 1. ročník 

❖ Fotografování žáků 

❖ Vítání občánků – ŠD 

❖ Pouštění draka – ŠD 

❖ Podzimní radovánky – projektový den – 1. ročník 

❖ Zpívání koled při slavnostním rozsvícením stromečku na návsi v Radčicích 

❖ Čertovská školička – 1. – 4. ročník 

❖ Mikulášská nadílka v MŠ Radčice a Malesice – 5. ročník 

❖ Divadlo Dráček – Dva sněhuláci – 1. ročník 

❖ Vystoupení pro seniory OÚ Radčice – ŠD 

❖ Vánoční vystoupení pro důchodce ÚMO 7 Radčice 

❖ Vánoční besídky a nadílky ve třídách 

❖ Vánoční dílny za účasti rodičů – ŠD 

❖ Návštěva knihovny v Radčicích – 1. ročník 

❖ Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ Radčice v 17 hodin 

❖ Vystoupení k vernisáži k Výstavě výtvarných prací žáků ZŠR 

❖ Návštěva knihovny v Radčicích 

❖ Divadlo Dráček – Jak princezna chtěla čarovat – 1. ročník 

❖ Maškarní bál - ŠD 

 
V letošním školním roce (v prvním pololetí školního roku) úspěšně probíhala 
pedagogická intervence pro žáky s podpůrnými opatřeními.  
Vzhledem k mimořádné situaci – uzavření škol na základě rozhodnutí  MZ-ČR 
(COVID – 19) probíhala pedagogická intervence v druhém pololetí školního roku 
distanční formou. 
 
Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a SPC se zajišťovali asistenti 
k žákům, kteří potřebovali individuální přístup. 
 
Aktivně jsme úzce spolupracovali s PPP, SPC a SVP Plzeň v rámci problémových 
žáků. 
 
 
 
 



6   Nadstandardní aktivity 
6.1    Zájmová činnost organizovaná školou 
I v tomto školním roce byla škola zapojena do projektu "Šablony II pro 16.ZŠ a MŠ 
Plzeň". 
Na škole probíhaly tyto aktivity pro žáky: doučování, klub zábavné logiky a deskových 
her, čtenářský klub, klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení. 
Dále byly na škole otevřeny dle poptávky dětí tyto zájmové útvary: 
ZŠ Americká 
kroužek výtvarného tvoření, keramika, koutek PROSIT – robotika (1.- 5.roč. +  ŠD), 
stolní tenis, AŠSK – hodina TV navíc, STIGA – stolní tenis, projekt Sportuj ve škole 
ZŠ Radčice 
keramika, projekt Sportuj ve škole 
MŠ Radčice  
plavecký výcvik, kroužek logopedie – oba v rámci činnosti MŠ 
MŠ Malesice 
plavecký výcvik v rámci činnosti MŠ 
 
I v tomto školním roce pokračuje naše celá škola v soutěži ve sběru druhotných 
surovin. 
 
Po celý rok jsme navštěvovali předplacené výukové programy ZOO Plzeň a 
Techmánie. 
 
Stále pokračujeme ve velmi úspěšném projektu „S Bovýskem“ - soutěž pro žáky 
s maskotem – dodržování pitného režimu, konzumace ovoce a zeleniny.  
 
Do preventivního projektu „Zdravé zuby“ se v rámci prvouky zapojily všechny první 
třídy na ZŠ Americká a ZŠ Radčice. 
 
Před Vánoci jsme uspořádali turnaj ve florbalu, ringu a stolním tenisu a ve školní 
družině pracovní dílny. 
 
Škola se stále aktivně zapojuje do projektu FC Viktoria Plzeň „Viktorka do škol“.  
 
Jsme zapojeni do projektu „Sportuj ve škole“. 
 
Další nadstandardní aktivity v rámci výuky: 
➢ kulturní akce (návštěvy exkurze do Knihovny města Plzně, výchovné koncerty, …) 
     dle věkových kategorií žáci 1. a 2. stupně v rámci MaK navštívili různá filmová a    
     divadelní představení;  
     výběr programů byl vhodně směrován k probíraným tématům ve výuce 
➢ vycházky po okolí města Plzně, sportovně turistický kurz na Butově, školní výlety 
➢ pořady v Centru robotiky v Plzni – celoročně 
➢ páté třídy v rámci přírodovědy a VV navštívili Biskupství plzeňské, které připravilo 

vánoční program  
➢ žáci 6.A se v říjnu účastnili Festu Čistá Plzeň 2019 (interaktivní stanoviště 

s pracovními listy, prohlídka Čisté Plzně včetně svozových vozidel …) 
➢ exkurze do České televize:  

žáci 5.ročníku získali certifikát Učím se rozumět médiím s Českou televizí 
žáci 9.ročníku získali certifikát Učím se mediální gramotnosti s Českou televizí 



➢ ve spolupráci se Střediskem volného času RADOVÁNEK se žáci 8.A a 9.B 
zúčastnili interaktivní soutěže Tma a život interaktivní soutěže 

➢ ve spolupráci s Městskou policií Plzeň jsme pro žáky 2. stupně objednali následující 
preventivní služby (Prezentace MP, Trestní odpovědnost, Legální a ilegální drogy, 
Šikana, Kyberšikana) 
 

Níže jsou další aktivity podrobně rozvedeny dle rozdělení:  
ZŠ Americká 1.st. , 2.st., ZŠ Radčice 1.st., ŠDA, ŠDR 
 
Akce 1. stupně ZŠ Americká: 
ZÁŘÍ 
20.09. Dny vědy a techniky   5.A  LAV 
26.09. Den lesa – arboretum Sofronka   5.A , 5.B  LAV, MAJ, ABU 
ŘÍJEN 
02.10. beseda s PČR  1.A.B   PAŠ, PYT, BOŘ 
02.10. přespolní běh  - výběr žáků 
04.10. ZOO Komentovaná prohlídka   5.A  LAV 
04.10. Mc Donalds´cup – 4.-5. ročníky   KOŠ 
08.10. V knihovně jsme jako doma   2.A   KAŠ 
09.10. beseda s PČR  3.A,B  ERE, ČAD, JON 
15.10. beseda s PČR PT1,2 A  OTT, MACH, ŠIK 
16.10. Do knihovny za pohádkou PT1  OTT, MACH 
23.10. Česká televize – exkurze Praha   5.A  LAV 
24.10. beseda s PČR 2.A  KAŠ 
31.10. beseda s PČR  4.A,B  LEN, KEP, LYE 

LISTOPAD 
04.11. ABC začínajícího čtenáře 
11.11. Hledám knížku nejen na neděli  5.A   LAV, DUN 
20.11. Knihovna města Plzně PT1 OTT, MACH 
25.11. hudební pořad 1.stupeň TU + AP 

28.11. Recyklohraní – výukový program  4 .- 5. třídy  TU + AP  
PROSINEC 
05.12. Mikulášské nadělování 1.st 
09.12. vánoční fotografování 
11.12. knihovna města Plzně PT OTT, MACH 
12.12. beseda s PČR 5.A,B  LAV, KAS,MAJ, ABU 
16.12. Adventní program v Biskupství plzeňském 5.A   LAV, DUN 
18.12. Adventní program v Biskupství plzeňském Mezi husami  PT1 OTT, MACH 
19.12. divadlo Řimbaba Čertovská pohádka PT – 3.roč. + 4.A 
LEDEN 
21.01. divadlo Zvířátka a loupežníci PT1 OTT, MACH 

22.01. knihovna města Plzně  PT1  OTT, MACH 
ÚNOR 
24.02. Divadlo Letadlo  PT – 4.třídy  TU + AP 

26.02. knihovna města Plzně  PT1  OTT, MACH 
BŘEZEN 
11.03. uzavření škol z důvodu COVID - 19 
DUBEN 
- 
 



KVĚTEN 
- 
ČERVEN 
05.06. přírodovědná vycházka – Lobzy    5.A,B        LAV 
17.06. přírodovědná vycházka Bolevecké rybníky 5.A,B   LAV 
23.06. Škodaland – sportovní dopoledne  5.A, B     LAV 
29.06. Areál Krašovská a park Zemník  5.A,B   LAV 
 
 
 
Akce 2. stupně ZŠ Americká: 
ZÁŘÍ      
20.09.  Veletrh cestovního ruchu – 9.A – Šim 
24.09.  Kujme pikle – workshop DEPO 2015 - 9.B - Pel  
ŘÍJEN 
02.10.  Přespolní běh – výběr žáků 2.st. – Koš 
04.10.  ZOO Plzeň – 9.A – Paleontologie 
10.10   Tma a život – Lokomotiva – soutěž – 8.A, 9.B – MarM, Pel 
23.10.  Exkurze Česká televize Praha – 9.A –Šim, Pei 
24.10.  Seznámení s MěP ČR – šikana 6.A,B  
24.10.  ZOO Plzeň – Ohroženi vyhubením – 8.B, 9.B – Kör, Pel  
25.10.  Čistá Plzeň – 6.A - Bou 
31.10.  Šikana, kyberšikana, Facebook – 7.A,B 
LISTOPAD 
04.11.  Projekt sebedůvěry Dove – 2.st.dívky – Pel 
05.11.  Exkurze Praha – Pražský hrad – 7.B a 9.B – Koš, Pel, Ben 
06.11.  Legální drogy – 8.A,B 
07.11.  Ilegální drogy a trestní zodpovědnost – 9.A,B 
14.11.  Dny vědy a techniky – Virtuální realita ve výuce zeměpisu - 7.B – Koš 
18.11.  Šplh na tyči – okresní kolo – výběr ž.2.st. – Koš 
22.11.  Viktorka do škol – výtvarná soutěž – 8.A, Hor 
22.11.  Olympiáda z českého jazyka – 5 žáků 8.A, Hor 
25.11.  Hudební pořad – 2.st. (10,30-11,40) 
PROSINEC 
02.12.  Radčice - rozsvěcení vánočního stromku - děti z Radčic – HOR 
03.12.  Oživená archeologie – ZČ muzeum – 7.B, 9.B – Koš, Pel 
04.12.  Úřad práce – 9.A,B – TU (9.A 8,45-10,30 – 9.B 10,45-12,15) 
04.12.  Recyklohraní – vzdělávací program – 2.st. TU 
05.12.  Mikulášská nadílka – 9.A,B – Šim, Pel 
05.12.  Vánoce v Evropě – beseda – 7.B - Koš 
09.12.  Vánoční focení 
11.12.  Biskupství plzeňské – Vojákem v 15 letech – 7.A, 9.A – Hor, Šim 
13.12.  Vánoční pásmo - Domov důchodců Petrklíč, Západní ul. - výběr ž. 7. A, Hor                                                                                                                  
17.12.  Filmové představení Jumanji 2 - Kino Olympie – 7.B, 8.A, 9.B – Koš, MarM,  
            Pel 
18.12.  Vánoční sportovní turnaj – 2.st. 
18.12.  Vánoční pásmo - Domov pro postižené děti - Nováček, Rabštejnská ul. –  
            výběr ž. 7.A, Hor 
19.12.  Putování sněhové vločky – výtvarná soutěž – výběr 8.A - Hor 
20.12.  Vánoční besídky 



20.12.   Vánoční trhy na náměstí – 9.A – Šim 
LEDEN 
28.01.  ČNB Praha – exkurze – 9.A – Šim, Pei 
28.01.  Čas proměn – 7.A, B dívky - Pel 
ÚNOR 
11.02.  Soutěž IKT Office Arena – 9.A – Šim, Van 
26.02.  Česká pošta - Mezinárodní soutěž v psaní dopisů pro mládež– 8.A - Hor 
 
BŘEZEN 
10.03.  Svět očima dětí - literární soutěž -  7. A,B, 8.A – HOR 
13.03.  Den otevřených dveří  
25.03.  ZOO Plzeň – Etologie – 8.A– MarM  
31.03.  Projektový den v rámci projektu Start 67 – 8.A - Šiš 
DUBEN 
02.04.  ZOO Plzeň – Komentovaná prohlídka – 7.B – Koš  
03.04.  ZOO Plzeň – Česká řeka – 7.A– Hor  
17.04.  Chemické pokusy ZČU – 9.A,B – Pel, Šim 
21.04.  Chemické pokusy ZČU – 8.A,B – MarM, Kör 
23.04.  ZOO Plzeň – Komentovaná prohlídka – 6.B – Pav, Kra 
29.40.  ZOO Plzeň – Naše příroda – 6.A– Bou  
30.04.  ZOO Plzeň – Komentovaná prohlídka – 9.A– Šim  
KVĚTEN 
- 
ČERVEN 
- 
Modře zobrazené jsou mimořádné akce v rámci výuky. 
Zeleně jsou akce v Domu digitálních dovedností. 
Hnědé jsou exkurze a jiné mimoplzeňské akce. 
Světle modrá jsou akce sportovního charakteru.  
Červeně jsou akce města Plzně. 
Přeškrtnuté akce jsou akce neuskutečněné z důvodu COVID - 19 a uzavření 
škol. 
 
Akce 1. stupně ZŠ Radčice: 
ZÁŘÍ 
10.09. Návštěva výstavy prací dětí z Kurzu výtvarných technik – 1. až  5.ročník 
ŘÍJEN 
11.10. ZOO – Cesta do Afriky – 1. – 5. ročník 
15.10. Divadlo Dráček – Perníková chaloupka – MŠR – 1. ročník 
22.10. Fotografování žáků 1. ročníku 
LISTOPAD 
20.11. Podzimní radovánky – projektový den – 1. ročník 
PROSINEC 
02.12. Zpívání koled při slavnostním rozsvícení stromečku na návsi v Radčicích 
05.12. Čertovská školička – 1. až 4. ročník 
05.12. Mikulášská nadílka v MŠ Radčice a Malesice – 5. ročník 
10.12. Divadlo Dráček -  Dva sněhuláci – MŠR – 1. ročník 
11.12. Vánoční vystoupení pro důchodce ÚMO 7 Radčice 
20.12. Vánoční besídky a nadílky ve třídách 
 



LEDEN 
13.01. Návštěva knihovny v Radčicích – 1. ročník 
ÚNOR 
10.02. Návštěva knihovny v Radčicích – 2. a 5. ročník 
11.01. Divadlo Dráček – Jak princezna chtěla čarovat – MŠR – 1. ročník 
BŘEZEN 
- Covid - 19 
DUBEN 
- Covid - 19 
KVĚTEN 
- Covid - 19 
ČERVEN 
- Covid - 19 
 

Akce školní družiny ZŠ Americká: 
ZÁŘÍ - LEDEN 

• Exkurze na náměstí Republiky – NHL: Global fan tour 2019 (I. odd.) 

• Vlaštovkiáda – výroba a pouštění vlaštovek 

• BESIP 

• Návštěva Busking festivalu – vystoupení Indiánů (I. odd.) 

• Tradiční fotbalový turnaj ŠDAxŠDR v Radčicích 

• Halloween 

• Sv. Martin 

• Čertovská nadílka 

• Exkurze do centra robotiky I.  

• Vánoční týden – vánoční dílničky, návštěva trhů, pečení a zdobení cukroví, 

vánoční družinové posezení u stromečku 

• Exkurze do centra robotiky II. 

Účast v projektu Ježíškova vnoučata – kresba obrázků pro paní Jiřinku. 
ÚNOR - ČERVEN 

• Minibeseda 1. pomoci a prevence úrazů  

• Karneval školní družiny  

COVID – 19 (uzavření škol; zrušení plánovaných akcí: Minibeseda o šikaně, 
Aquaterra, Filmový festival Jeden svět, Andersenova noc s přespáním, Velikonoční 
program, Den Země – projektové odpoledne, Sportovní odpoledne v Centru 
Krašovská, Oslava ke Dni matek, Vybíjená ŠDAxŠDR, Výlet se školní družinou, 
Den dětí, Odpoledne v Borském parku  
➢ Příměstský tábor (srpen) 

 
Akce školní družiny ZŠ Radčice: 
ZÁŘÍ – LEDEN 
07.11. Pouštění draka (24 účast) 
02.12. Vystoupení Radčice náves (17) 
10.12. Vystoupení pro seniory OÚ Radčice (11) 
17.12. Soutěž družstev kvíz+pohybové dovednosti (24) 
15.01. Koulovačka s papírovými koulemi na „Klečáku“ (27) 
29.01. Návštěva Německé a Rakouské knihovny-exkurze s výkladem (10) 



ÚNOR - ČERVEN 
10.02. Vystoupení na vernisáži k Výstavě výtvarných prací žáků ZŠ Radčice (10) 
27.02. Karneval(32 dětí + 2 rodiče) 
COVID – 19 (uzavření škol; zrušení plánovaných akcí) 
Granty: 
Příměstský tábor Radčice (OÚ Plzeň 7- Radčice) 
Přeloženo z června na 24.-28.08.2020 
 
 
 
 
6.2    Mimoškolní aktivity 
➢ Třináctým rokem pokračují žáci obou stupňů v tradici a nacvičili hudební pásmo 

s vánoční tématikou, se kterým žáci vystoupili v Petrklíči - penzionu pro seniory 
v Západní ul. v Plzni a v odloučeném pracovišti ZŠ speciální – Nováček 
v Rabštejnské ulici v Plzni. Tradicí se stalo vystoupení žáků i v Penzionu seniorů 
v Plzni – Radčicích. Každoročně své umění žáci předvádí i na malé slavnosti – 
Zpívání koled a rozsvícení vánočního stromu na návsi v Plzni – Radčicích a při 
vítání občánků tamtéž.  
Bohužel hudební pásmo s jarní tématikou se z důvodu COVID – 19 nekonalo.  

➢ Poděkování paní Mgr. Jany Buchnerové z pobočky ZŠ speciální Plzeň 
v Rabštejnské ul. za vánoční pásmo básniček a písniček žáků 7. ročníku naší školy. 

➢ Poděkování paní Věry Kotykové za vystoupení žáků na akcích pořádaných 
obvodem: Zpívání koled a Posezení pro seniory (viz Přílohy) s oznámením panu 
primátorovi. 

➢ Obdrželi jsme poděkování od paní Zdenky Hollerové z občanského sdružení Život 
dětem za každoroční organizaci veřejné sbírky našich žáků ve školním roce 
2019/2020 (viz Přílohy). 

➢ Za pomoc, kterou organizujeme též každoročně, při Veřejné sbírce Fondu Sidus 
dostala škola poděkování a certifikát dárce (viz Přílohy). 

➢ Další velmi potěšující poděkování za perfektní spolupráci pochází  z oddělení 
sociálně právní ochrany dětí ÚMO Plzeň 1 od referentky sociálního odboru Mgr. 
Veroniky Cebákové.   

➢ Žáci ZŠR ve spolupráci s kulturní komisí MO Plzeň 7 uspořádali výstavu svých 
výtvarných prací v zasedací místnosti ÚMO 7 

➢ Učitelky z MŠ Malesice připravily v říjnu s dětmi vystoupení v Malesickém dvoře 
pro místní seniory 

 
 
6.3    Partnerství se školami v tuzemsku 
I v tomto roce pokračovala spolupráce mezi přípravnými třídami a 16.MŠ v Korandově 
ulici.  
Proběhly tyto akce: 
➢ návštěva předškoláků na Dni otevřených dveří v ZŠ 
➢ divadlo Nána „Slepičí pohádka“ 
 
 
6.4    Partnerství se školami v zahraničí  
- 
 



6.5    Zapojení do projektů 
Škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“, dále do 
projektu „Obědy pro děti“ – fond evropské pomoci nejchudším osobám. Od obecně 
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN jsme obdrželi finanční dar na úhradu 
stravného pro žáky naší školy.  
 
 
6.6    Výchovné poradenství 
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných  
     programů 
Ve školním roce 2019/2020 ukončilo povinnou školní docházku: 

❖ IX. ročník –  34 žáků  
❖ nižší ročníky – 4 žáci 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Celkem ukončilo docházku:   
 

 
 
 
 
 
 

Umístění žáků na SŠ:  
 

střední škola celkem IX.+ VII. hoši dívky 

Gymnázia 0 0 0 

SŠ s maturitou 5 0 5 

SOU (VL) 27 + 2 19 + 1 8 + 1 

U 0 0 0 

nepřijato 2 + 1 (MD) 1  1 + 1 (MD) 

§ 38 (zahraničí) 1 0 1 

 
Na víceletá gymnázia z pátého ročníku: 
 

 celkem hoši dívky 

přihlášeno 0 0 0 

přijato 0 0 0 

nepřijato 0 0 0 

 
Příprava žáků na profesní orientaci: 

➢ žáci devátého ročníku navštívili v prosinci IPS na Úřadu práce v Kaplířově ulici 
v Plzni 

ročník celkem hochů dívek 

IX. 34 20 14 

VIII. 2 0 2 

VII. 2 1 1 

ročník celkem hoši dívky 

IX. 34 20 14 

VIII. +VII. 4 1 3 

celkem 38 21 17 



➢ v průběhu prvního pololetí navštívili žáky devátého ročníku zástupci středních 
škol, aby prezentovali učební a studijní možnosti v Plzni a okolí    

➢ žáci využívali propagační materiály jednotlivých středních škol 
➢ aktivně používali internetové stránky: „Informační systém o uplatnění 

absolventů škol na trhu práce“ a „Podpora kariérového poradenství na školách 
v Plzeňském kraji“(www.infoabsolvent.cz, www.studujvpk.cz) 

➢ individuálně probíhaly návštěvy středních škol v rámci „Dne otevřených dveří“ 
➢ průběžně probíhaly individuální pohovory s VP – dle zájmu žáků a zákonných 

zástupců 
➢ žáci se učili orientovat se v přehledu škol, vyplňovat přihlášky a zápisové lístky 
➢ měli možnost využít nabídku PPP – vyšetření s následnou konzultací pro výběr 

střední školy 
➢ své zájmy si žáci rozšiřovali v průběhu roku při návštěvě knihovny, odborných 

přednášek, Techmánia Plzeň, ZOO, besed, kurzů 
➢ vzhledem k mimořádné situaci – uzavření škol na základě rozhodnutí MZ-ČR 

(COVID – 19) probíhaly konzultace pomocí sociálních sítí, telefonu, 
individuálních schůzek; výuka probíhala distanční formou 

➢ od 25.05.2020 žáci docházeli do školy na výuku zaměřenou na přípravu 
k přijímacímu řízení 
 

6.6.2 Spolupráce s PPP 
Ve školním roce 2019/2020     (stav k 25.06.2020) 

ročník celkem integrovaných 
žáků 

IVP 

1. – 9. 60 49 

přípravné třídy 1 1 

mateřské školky 0 0 

 
Podpůrná opatření - celkem: 49 žáků s IVP. 

Stupeň podpůrného opatření 1. – 9. ročník: 60 + 1 (PT) 
PO Počet žáků 

1 0 

2 37 

3 22 

4 1 

 
Přípravné třídy – celkem: IVP 1 dítě. 

PO Počet dětí 

1 0 

2 0 

3 1 

 
Mateřské školy – celkem: 0 dítě. 

PO Počet dětí 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.studujvpk.cz/


V letošním školním roce úspěšně probíhala pedagogická intervence pro žáky 
s podpůrnými opatřeními. 
 
Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a SPC se zajišťovali asistenti 
k žákům, kteří potřebovali individuální přístup.   
 
Aktivně jsme úzce spolupracovali s PPP, SPC a SVP Plzeň v rámci problémových 
žáků. 
 
 
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO …. 
V průběhu školního roku 2019/2020 pokračovala spolupráce s OÚ a policií. 
 
Komunikace s rodiči či zákonnými zástupci probíhala na různých úrovních. Od 
telefonických rozhovorů, přes jednotlivé schůzky, až po výchovné komise. 
Problémy, které se řešily v průběhu roku: 

• drobné přestupky proti školnímu řádu (např. přezouvání, učební pomůcky, 
zapomínání) 

• vážnější přestupky proti školnímu řádu (pozdní příchody, netolerantní chování, 
vulgární vyjadřování, nesportovní chování) 

• vážné přestupky proti školnímu řádu (náznaky šikany, nevhodné chování vůči 
autoritě, záškoláctví, poškozování a ničení cizího majetku) 

• v průběhu roku se řešily vztahy v třídních kolektivech a vztahy mezi jednotlivci 

• případy nesouvisející s porušením školního řádu: rizikové chování dospělého 
k dítěti (fyzické a psychické týrání svěřené osoby), útěky z domova, suicidalitu 

Při řešení problémů s námi spolupracovali: 

• PPP Plzeň, SPC, ÚMO Plzeň, SVP  

• Policie 

• speciální pedagog školy Mgr. Bejvlová Marcela 

• neziskové organizace 
 
 
Analýza úspěšnosti absolventů školy při přechodu na vyšší typ školy 
Výběr střední školy a uplatnění na trhu práce je pro žáky velmi důležitým krokem 
v životě. Proto věnujeme tomuto jejich rozhodnutí značnou pozornost. 
 
Žáky sledujeme již od první třídy (některé od nultého ročníku). Snažíme se vytvářet 
„zdravé“ prostředí pro jejich úspěšný rozvoj. Největší důraz je kladen především na 
třídní učitele, kteří v kolektivu tráví nejvíce času. Zaměřují se jak na chování žáka, tak 
na jeho práci v kolektivu či samostatnou činnost. Případné úspěchy či problémy 
konzultují s vedením školy, výchovným poradcem, pracovníky PPP nebo SPC a 
v neposlední řadě s učiteli druhého stupně. Vytváříme tím plynulý přechod žáků 
z prvního na druhý stupeň. 
 
Na druhém stupni se snažíme rozvíjet „zdravou“ osobnost žáka. Proto máme druhý 
stupeň více zaměřen na prevenci. Formou přednášek a besed se snažíme eliminovat 
všechny možné překážky ve vzdělávání mládeže. Prevence je zaměřená proti šikaně, 
návykovým látkám, sociálně patologickým jevům, záškoláctví, vandalismu, xenofobii, 
patologickému hráčství (gambling), ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy 
příjmu potravy aj. Zkušení učitelé se žákům věnují nejen v době výuky, ale také ve 



svém volném čase, kdy vymýšlí zajímavé sportovní i kulturně vzdělávací programy. 
V letošním školním roce probíhala úzká spolupráce se speciálním pedagogem 
školy Mgr. Marcela Bejvlová. 
 
V rámci předmětu „Svět práce“ se žáci již v osmém ročníku seznamují s možnostmi 
dalšího vzdělávání, vyplňují přihlášku na střední školu, učí se jak použít zápisový 
lístek, píší životopis a učí se jednání při přijímacích pohovorech. 
Všichni učitelé se snaží poradit, pomoci s probíranou látkou, a v případě dlouhodobé 
nemoci doučit chybějící učivo. Značnou oporou je PPP v Plzni, Úřad práce a zástupci 
jednotlivých škol, kteří pravidelně navštěvují žáky na naší škole. Rodiče i žáci 
kontaktují v případě volby povolání výchovného poradce a konzultují případné 
možnosti uplatnění v dalším procesu vzdělávání. 
 
Vzhledem k mimořádné situaci – uzavření škol na základě rozhodnutí  MZ-ČR 
(COVID – 19) probíhaly přípravy na přijímací řízení pomocí sociálních sítí, 
telefonu, individuálních schůzek a povolené výuky od 25.05.2020.  
V letošním školním roce bylo 5 dívek přijato na čtyřleté studijní obory zakončené 
maturitní zkouškou a 29 žáků na tříleté obory zakončené výučním listem.  
 
 
Analýza problematiky neúspěchu 
Žáci se slabým prospěchem byli sledováni a individuálně řešeni. Příčiny neprospěchu 
byly různé: 

• rodiče jsou nezaměstnaní (finanční otázka) 

• neúplná rodina (finanční otázka) 

• rodiče ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku 

• nedostatečný dohled ze strany zákonných zástupců 

• rozvodové řízení v rodině, stěhování 

• nevlastní rodič nebo sourozenci 

• dlouhodobé nebo velmi časté nemoci 

• neochota spolupracovat se školou ze strany zákonných zástupců žáka 

• patřičná neznalost českého jazyka (cizinci) 

• deprese dětí (problémy v dospívání) 

• úmrtí rodiče, sourozence 

• rodiče ve výkonu trestu 

• hospitalizace v nemocnici 

• časté stěhování rodiny a tím častá změna školy a školního kolektivu 
 
Třídní učitel vedl agendu o žácích se slabým prospěchem a v případě potřeby 
konzultoval problémového žáka s ostatními učiteli, výchovným poradcem nebo 
vedením školy.  
 
Vždy jsme se snažili o pozitivní přístup k žákovi, každého jednotlivce jsme řešili 
jednotlivě a každý dostal „novou šanci“ ke zlepšení svého prospěchu. Byli jsme 
v kontaktu se zákonnými zástupci žáků a případnými institucemi. V každém případě 
škola zastupovala a hájila práva dítěte na vzdělání. 
 
V letošním školním roce nebyli přijati 3 žáci:  

• jeden žák se stěhoval do jiného města. 



• jedna dívka nastoupila na mateřskou dovolenou  

• žákyně sedmé třídy si nepodala přihlášku 
 
 
Mapování chování žáků k předcházení projevům šikany a rasismu 
Ve školním roce 2019/2020 jsme úzce spolupracovali se speciálním pedagogem školy. 
 
Třídní kolektivy i jednotlivci byli ve školním roce 2019/2020 průběžně sledováni a 
hodnoceni. Při jakémkoliv náznaku nevhodného chování proběhla konzultace třídního 
učitele s výchovným poradcem a okamžitě byli upozorněni zákonní zástupci. Při 
závažnějším přestupku proti školnímu řádu byla informována také ředitelka školy.      
Následně se konaly výchovné komise s účastí zákonných zástupců, popřípadě 
zástupců příslušných orgánů (OSPOD, Policie ČR, aj.) 
 
I v tomto roce nadále docházelo k integraci dětí z cizojazyčného prostředí do běžných 
tříd. 
Díky velmi dobré spolupráci pedagogických pracovníků a preventivním opatřením se 
většina situací okamžitě vyřešila se zákonnými zástupci. 
 
I v letošním roce se žáci obrátili na schránku „Linka důvěry“ s problémy nesouvisející 
se školou, ale s rodinným zázemím. Škola pomohla dětem při složitých jednání se 
zákonnými zástupci, s pracovnicemi OSPODu. Zajistili jsme anonymnost vůči 
spolužákům a byli dětem nápomocni v problémové situaci.  
 
Vzhledem k mimořádné situaci – uzavření škol na základě rozhodnutí  MZ-ČR 
(COVID – 19) se škola zapojila do distanční výuky. Učitelé byli se žáky ve spojení 
přes sociální sítě.  
Od 25.05.2020 jsme využili možnosti obnovení výuky za přísných hygienických 
podmínek.  
 
 
Vzdělávání cizinců ve školním roce 2019/2020 vzdělávání a začleňování žáků 
s odlišným mateřským jazykem 
Jazyková bariéra velmi ovlivňuje začlenění, výuku a socializaci žáka. Proto jsme se 
zaměřili na rozvíjení, a především porozumění jednoduchým pokynům v českém 
jazyce. Žáci okamžitě dostali adresy na doučování českého jazyka realizované 
neziskovými organizacemi. Ve škole se cizincům individuálně věnoval speciální 
pedagog Mgr. Bejvlová Marcela.  
 
V rámci výuky se žákům připomněli kladné postoje ke kulturní různorodosti a 
hodnotám. V rámci prevence jsme tak předcházeli xenofobnímu jednání za strany 
některých žáků či rodičů. Učitelé připravovali jednoduché učební texty, srozumitelné 
zadání pro jednotlivé předměty. Využívali překladač pro vietnamská slova a slovní 
spojení. Nabízeli možnost doučování v odpoledních hodinách.  
 
Jazykovou podporu nepotřebují jen žáci cizinci, ale mnohem širší skupina žáků, kteří 
se nedomluví česky. Jsou to například žáci z bilingvních rodin. 
 
Další skupina žáků s výukovými problémy jsou žáci pocházející z romských rodin. I 
v tomto případě učitelé přistupují individuálně a systematicky. V případě 



neporozumění se vrací k tématu učiva a jeho procvičování. Značným problémem ve 
vzdělávání je častá absence těchto žáků. Zákonní zástupci se v době nemoci dítěte 
nedostaví do školy pro úkoly a samostatnou domácí práci. V domácím prostředí 
nepodporují vyhotovení domácích úloh, procvičování učiva a dalších aktivit 
souvisejících se školou. Žáci jsou ve škole bez psacích potřeb a pomůcek na výuku. 
 
Aktivity školy pro rozvoj žáků s touto problematikou: 

➢ Přípravné třídy – klíčové pro úspěšný start dítěte 

➢ Asistenti pedagoga – možnost podpory při výuce, individuální přístup 

podpory 

➢ Opakování ročníku – pomoc při výběru své profesní orientace (žák získá rok 

pro svůj další rozvoj a úspěšné zařazení do vhodného učebního oboru) 

➢ Spolupráce s neziskovými organizacemi 

➢ Individuální doučování v konkrétním předmětu – v letošním roce při 

matematice a českém jazyce 

➢ Individuální konzultace pro rodiče žáků s výukovými problémy – na 

základě dohodnutého termínu 

➢ Pedagogická intervence – na doporučení školského poradenského zařízení 

➢ Doučování – na doporučení školského poradenského zařízení 

➢ Předměty speciálně pedagogické péče – na doporučení školského 

poradenského zařízení 

Vzhledem k mimořádné situaci – uzavření škol na základě rozhodnutí  MZ-ČR 
(COVID – 19) se učitelé snažili zapojit do domácí výuky co nejvíce žáků. Vyráběli 
pracovní listy, komunikovali se žáky prostřednictvím sociálních sítí a ve 
výjimečných případech byla domácí práce distribuována třídním učitelem do 
rodiny.   
 
 
6.7   Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže 
Počet 

zúčastněných žáků 
Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

mezinárodní -     

republiková Sazka OVOV - - - - 

regionální Štafetový pohár - - - - 

krajská 
Sazka – Olympijský 

víceboj (odznak 
všestrannosti) 

- - - - 

okresní  
Sazka – Olympijský 

víceboj (odznak 
všestrannosti) 

- - - - 

 
Škola se zapojila do těchto akcí a soutěží s cílem rozšířit vědomosti, znalosti a 
dovednosti všech žáků: 
 
Turistické informační centrum města Plzně vyhlásilo soutěž „Nejoriginálnější 
adventní věnec“. V této vánoční soutěži jsme se umístili na 2. místě. 
 



Šplh na tyči – 18.11. 2019 okresní kolo na 22.ZŠ (účast:10 hochů, 3dívky) 
Přespolní běh – 02.10.2019 okresní kolo na 11.ZŠ (účast: 21hochů, 12 dívek) 
Vánoční turnaj – turnaj ve stolním tenisu, florbalu a ringu (účast: žáci 2.stupně) 
Sazka Olympijský víceboj „OVOV“ – průběžně byly plněny disciplíny víceboje ve třídě, 
ale vlivem častých absencí žáků a později COVID – 19 se nestihly dokončit všechny 
disciplíny, přesto můžeme říci, že jsme se zúčastnili 
 
Všechny ostatní soutěže byly postupně rušeny nebo překládány na jiné termíny 
např.:  
okresní kolo Sazky – „OVOV“ – zrušeno 
T-Mobile běh byl přesunut na září 2020 (účast cca 35 dětí v rámci symbolického běhu 
v ŠD); bohužel z důvodu pracovní neschopnosti učitele, který má tyto soutěže na 
starosti a uzavření školy KHS z důvodu COVID – 19, se běh nestihl zorganizovat 
v rámci hodin TV 
 
 
7   Údaje o zapojení školy do:  

a) rozvojových programů:      
➢ Projekt Šablony II pro 16.ZŠ a MŠ Plzeň 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+):   - 
  
 
8    Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  
      z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2019/2020 získány: 
OŠMT MMP 

➢ Dotace na podporu primární prevence rizikového chování a mediální výchovy 
21.000,-Kč 

➢ Dotace na podporu aktivit k technickému vzdělávání  
38.000,-Kč 

➢ Dotace na podporu tělovýchovných aktivit  
24.000,-Kč 

➢ Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže  
15.000,-Kč 

ÚMO Plzeň 7 
➢ Dotace na příměstský tábor (odloučené pracoviště  ŠD ZŠ v Radčicích) 

12.000,-Kč 
MŠMT 

➢ Projekt Šablony II pro 16.ZŠ a MŠ Plzeň 
1.287.500,-Kč (zahájení víceletého projektu) 

Plzeňský kraj 
➢ Fond evropské pomoci nejchudším osobám (EU - „Obědy do škol“) 

165.368,-Kč 
Finanční dar  
Prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN 

➢ na „Obědy do škol“ 
9.550,-,-Kč 
 

 
 



9   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce   
     2019/2020 

a) termín inspekční činnosti:  -  
b) závěry inspekční činnosti:  -    

 
 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
     Vzdělávání v oblasti: 

1. Jazyk a jazyková komunikace – 3 učitelé 
2. Řízení školy – 1 učitel 
3. Specializační kurz prevence rizikového chování – 1 učitel 

 
 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi 
     zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
     K 31.08.2009 odborová organizace na naší škole svoji činnost ukončila. 

 
 
Hospodaření školy za kalendářní rok 2019 
1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019         
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 53/48,81 20/15,34 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

34.357,-Kč 19.397,-Kč 

 
2  Základní údaje o hospodaření školy 

 
v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 

Příspěvek zřizovatele na provoz   5.370 

Státní rozpočet - příspěvek na přímé 
vzdělávání 32.725 

Vlastní tržby a výnosy 2.560 

Finanční prostředky z dotací a grantů   1.466 

Příjmy celkem 42.121 

Náklady celkem 41.896 

Hospodářský výsledek 225 

 
 
Datum: 12.10. 2020   
 
 

Podpis ředitele školy                        
 

Razítko organizace 


