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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. MSMT–18883/2022-4 ze dne 15.08.2022 s účinností od 01.09.2022) 
 
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    18*) 398*) 
Místa poskytovaného vzdě-
lání nebo školských služeb 

ZŠ Radčice, V Radčicích 20/51  3 35 

 MŠ Malesice, Ke Kostelu 3   1 25 

                                         MŠ Radčice, Stromková 170/29    2 49 

 ŠD Resslova 6, Plzeň   2 58 

 ŠD V Radčicích 20/51   1 21 
*) včetně 2 přípravných  tříd 30 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/
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1.5.    Součásti školy          

Název součásti Počet žáků Počet tříd, oddělení, skupin 

 2021/2022 2021/2022 

MŠ 74*) 3*) 

ZŠ 427**) 21**) 

ŠD     79***) 3***) 

ŠK  - - 
*) včetně odloučeného pracoviště MŠ Plzeň - Malesice (25 dětí) 
**) včetně odloučeného pracoviště ZŠ Plzeň - Radčice (35 dětí) + 2 přípravné třídy (30 dětí) 
***) včetně odloučeného pracoviště ŠD ZŠ Plzeň - Radčice (21 dětí) 

 
1.6.    Zařízení školního stravování         

Celková kapacita 
jídelny  

Počet dětských 
strávníků 

Počet dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

650*) 
ŠJ 212 +  
ŠV 57**) 

ŠJ 48 +  
ŠV 8**) 

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

 
1.9.    Spádový školský obvod školy 
ZŠ Plzeň - město (ÚMO 3) +  odloučené pracoviště  Plzeň - Radčice (ÚMO 7) 
MŠ odloučené pracoviště Plzeň - Radčice (ÚMO 7) + Plzeň - Malesice (ÚMO 9) 
 
1.10.   Speciální třídy 

 Počet 
tříd 

Počet zařazených žáků 
Poznámka 

Přípravná třída 2 30 --- 

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“ 
➢ ŠD  

o oprava a zateplení fasády 
o 4. etapa výměny stávající elektroinstalace 
o malování ŠD a PT 
o oprava obložení v šatně ŠD 



 4 

o pořízení nového nábytku do šatny 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 12. ročníku „Příměstského 
tábora“ - vstupné, jízdné a ceny do soutěží   

o drobné opravy 
o obnova  potřebných pomůcek a her – přípravné třídy  

➢  ŠJ 
o zakoupení nového konvektomatu 
o pořízení kancelářské židle pro vedoucí ŠJ 
o průběžné doplňování drobného kuchyňského vybavení 

Budova ZŠ Americká tř. 
➢ nákup 20 ks Apple iPadů z rozvojového programu „Šablony III pro 16.ZŠ a MŠ 

Plzeň“  
➢ z projektu URBACT zakoupení hudebních učebních pomůcek a 1 ks přenosného 

aktivního PA systému SAMSON (ozvučovací systém) 
➢ 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 zátěžové želvy 
a delfína (pro odbourávání stresu při rizikovém chování) 

➢ 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 laserového gravírovacího stroje a 
skříně do školní dílny 

➢ pořízení nového nábytku do kabinetů 303, 313, 402 a učebny 105 
➢ doplnění školního nábytku do tříd 
➢ pořízení školního nábytku pro ukrajinské žáky 
➢ oprava videotelefonů (vrátnice, kancelář) 
➢ oprava hromosvodu na šatnách 
➢ zpevnění plochy kolem hřiště 
Budova ZŠ Radčice 
➢ průběžné doplňování výtvarných a pracovních pomůcek a her zejména pro ŠD 
➢ seč a výhrab trávy 
➢ využití dotace ÚMO Plzeň 7 na úhradu výdajů spojených s organizací 

příměstského tábora pořádaného ŠD  
➢ výměna kanalizace (instalatérské práce) 
Budova MŠ Radčice 
➢ výměna vadného čerpadla a úprava stávajících rozvodů 
➢ průběžně jsou doplňovány výtvarné, pracovní a didaktické pomůcky 
➢ nákup učebních pomůcek pro informatiku 
➢ nakoupení laminátorů a elektrických ořezávátek 

➢ nové knihy do pedagogického fondu 

➢ nákup nového CD přehrávače 

➢ nákup mobilního ohniště 

➢ pořízení nových čajových nádob do ŠJ 

➢ výlep ochranných fólií do oken v umývárnách dětí 

➢ dokoupení hraček 
➢ pořízení nábytku do tříd  
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➢ pořízení kancelářské židle pro vedoucí ŠJ 
➢ výměna písku v pískovišti 
➢ seč a výhrab trávy 
Budova MŠ Malesice 
➢ výměna zásobníku TUV 
➢ výměna UV zářiče, změkčovače filtru (studna) 
➢ průběžně jsou doplňovány výtvarné, pracovní a didaktické pomůcky  
➢ nákup učebních pomůcek pro informatiku  
➢ dokoupení hraček 
➢ výměna písku v pískovišti 
➢ seč a výhrab trávy 
 
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 55/50,481 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 53/48,526 96,363/96,127 

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

             do školy:  0 
 
2.3    Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do  

            školy:  1/0,636 
 

2.4     Počet  učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:   
          1/1,000 
 
2.5     Nepedagogičtí pracovníci – počet:  21/15,225 
         
2.6     Věkové složení učitelů   

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let ZŠ   4  +  MŠ 0 ZŠ   5  +  MŠ 2 

36 – 50 let ZŠ   4  +  MŠ 0 ZŠ 13  +  MŠ 1 

51 – 60 let ZŠ   1  +  MŠ 0 ZŠ 11  +  MŠ 3 

61 – více let ZŠ   2  +  MŠ 0 ZŠ   9  +  MŠ 0 

Celkem ZŠ 11  +  MŠ 0 ZŠ 38  +  MŠ 6 

Rodičovská dovolená  ZŠ   1  +  MŠ 1 

 
2.7    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného  
         rozvoje nepedagogických pracovníků 

Název kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 
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Rozvoj informatického myšlení žáků 2.st. 1 

Revize ZV – startovací balíček- info systémy pro 2.st. ZŠ 1 

Hodnocení žáků-cizinců ve šk. roce 2021/22 2 

Jednání k procesu a modelu institucionalizace školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů 

1 

Rozvoj digi gramotnosti v matematice 1 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 

Canva do školní družiny 2 

Hudební dílna 2 

Hrajeme si v matematice 1 

Vzdělávání dětí cizinců v praxi MŠ 1 

Elektronické zápisy do MŠ 2 

Revize RVP ZV – DIGI plovárna – Digitální kompetence na 
1.st. ZŠ 

1 

Kreativní výtvarné techniky 4 

GeoGebra  1 

Quizizz 1 

Vedení třídnických hodin a budování vztahů ve třídě 1 

Dozor státní veterinární správy ve školních jídelnách (NP) 1 

Vektorová grafika v programu Inkscape 1 

Aktivizační přístupy ve výuce přírodních věd 1 

Práce s třídním kolektivem a žákem ohroženým školním 
neúspěchem 

2 

Závěrečné setkání k projektu START  4 

Canva pro češtináře 1 

Moderní deskové hry s využitím herních portálů 1 

Metodika finanční gramotnosti na 2.st. ZŠ 1 

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v MŠ 2 

Krajská konference hromadného stravování (NP) 1 

Kooperativní učení v předškolním vzdělávání 2 

Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol – pro ZŠ 1 

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III 1 

Povinnosti školní jídelny (NP) 1 

2. konference primární prevence rizikového chování PK 1 

Jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání (hlavní směr revize 
RVP ZV) 

1 

Proškolení zásad správné hygienické praxe (NP) 3 

Prevence PK 1 

Finanční gramotnost pro pedagogy 1.st. ZŠ 1 

Hranice a rituály ve výchově dětí 1 

Česká robotika 1 

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ 1 

Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ (NP) 4 

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající 
děti/cizince 

1 

Metodická činnost pro školní stravování, zpracování a 
zavádění systému HACCP (NP) 

4 

Kurz Výuka češtiny pro žáky – cizince 1 

Celkem 49 (PP) + 14 (NP) 
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2.8     Asistenti pedagoga 
         Počet celkem (fyzický/přepočtený): 14/10,526  
 
    
3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 
3.1    Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet 
dětí 

Očekávaný počet 
tříd 

ZŠA 45 + ZŠR 2 ZŠA 18 + ZŠR 0 ZŠA 21 + ZŠR 1 ZŠA 1 + ZŠR 1 

 
3.2    Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

absolventů 

celkem 
(absolvent ZŠ = 

9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 

4letá  

SŠ maturitní obory SŠ nematuritní 

obory (ukončené 

výučním listem) 

Jiné 

47 0 5 35 0 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 

- přijatých na víceletá gymnázia (celkem) 0 

               z toho přijatých na 6letá gymnázia 0 

               z toho přijatých na 8letá gymnázia 0 

 
3.3 

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

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  9 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 7 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 

3.4 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2021/2022 

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 

389 131 225 33 9 43 
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38 – 8 žáci, § 41,42 – 0 žáků) 

 
4.2    Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 5 18 

- z toho 3.stupeň 11 9 
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4.3    Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 99.981 

Počet neomluvených hodin celkem  1.194 

4.4    Přestupy žáků mezi ZŠ 
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 82 
         Důvody: stěhování 
 
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 85 
         Důvody: stěhování 
 
 
5   Údaje o:      
5.1  Prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování 
   V průběhu školního roku 2021/2022 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.) 
   V rámci prevence jsme úzce spolupracovali s pedagogicko-psychologickou 
poradnou, která v šestém ročníku provedla intervenci, sociometrii a nastavení pravidel 
pro příznivé klima třídy. 
 
5.2 Zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

o skupinové doučování v rámci podpory učiva z doby distanční výuky 
o doučování žáků v rámci pedagogické intervence 
o péče o jednotlivé žáky v rámci předmětu speciální pedagogické péče 
o zajištění asistentů pedagoga 
o úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC 
o vypracování individuálních plánů pro jednotlivé žáky  

 
5.3 Zajištění podpory nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků  
U dětí a žáků sledujeme jejich schopnosti a dovednosti. Snažíme se je podporovat a 
jejich talent rozvíjet. Pořádáme různé soutěže v rámci dětského kolektivu. Nejvíce jsou 
oblíbená sportovní utkání ve fotbale na školním hřišti. V osmém a především 
v devátém ročníku pomáháme žákům s výběrem střední školy s ohledem na jejich 
přirozený talent a nadání. 
 
Monitorování mimořádně nadaných žáků v různých oborech:  

o sport 
o výtvarné nebo hudební nadání  
o matematické schopnosti  
o řečnické schopnosti a dovednosti 
o jazykové schopnosti 

Podpora: 
o soutěže v daných oborech 
o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně 
o správný výběr střední školy pro rozvoj žáka v jeho mimořádných schopnostech 
o podpora žáka v mimoškolní činnosti a aktivitě 
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Škola se úspěšně zapojila do programu URBACT. Využití hudby jako cestu 
k integraci a podpoře nadaných žáků. Hravou formou řeší sociální soudržnost a 
zapojení komunit do života školy.  
5.4 Zajištění podpory dětí a žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
Podpora byla zajišťována a přednostně uplatňována u nově příchozích žáků 
s odlišným mateřským jazykem v základním vzdělávání. 
Na škole byly vytvořeny skupiny pro poskytování jazykové přípravy a podpory. Využili 
jsme jazykových dovedností našich pedagogů. V případě kapacitních možností byli do 
programu zařazeni také žáci, kteří již v České republice žijí delší dobu, ale stále zde 
přetrvává jazyková bariera.  
Ve školním roce 2021/2022 bylo vytvořeno 6 skupin na poskytování jazykové 
přípravy s celkovým počtem 57 žáků. 
 
Aktivity školy pro rozvoj žáků: 

o Přípravné třídy – klíčový pro úspěšný start dítěte 

o Asistenti pedagoga – možnost podpory při výuce, individuální přístup podpory 

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

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

o Spolupráce s neziskovými organizacemi 

o Individuální doučování v konkrétním předmětu – v letošním roce v 

matematice a českém jazyce 

o Individuální konzultace pro rodiče žáků s výukovými problémy – na 

základě dohodnutého termínu 

o Pedagogická intervence – na doporučení školského poradenského zařízení 

o Doučování – na doporučení školského poradenského zařízení 

o Předměty speciálně pedagogické péče – na doporučení školského 

poradenského zařízení 

 
 
6   Nadstandardní aktivity 
6.1    Zájmová činnost organizovaná školou 
I v tomto školním roce byla škola zapojena do projektu "Šablony III 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. 
Další zájmové útvary neprobíhaly z důvodu pokračování bezpečnostních opatření 
v rámci COVID – 19. 
 
Po celý rok jsme navštěvovali předplacené výukové programy ZOO Plzeň.(viz Přílohy). 
 
Před Vánoci jsme uspořádali ve školní družině pracovní dílny. 
 
Škola se stále aktivně zapojuje do projektu FC Viktoria Plzeň „Viktorka do škol“.  
 
Jsme zapojeni do mnoha dalších projektů – viz bod  6.5 této výroční zprávy. 
 
Níže jsou další aktivity podrobně rozvedeny dle rozdělení:  
ZŠ Americká 1.st. , 2.st., ZŠ Radčice 1.st., ŠDA, ŠDR 
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Akce 1. stupně ZŠ Americká: 
ZÁŘÍ 
10.09. fotografování při testování – Deník – 2.A  LAV, MACH 
29.09. Beseda – film Gump  5.A,5.B  ERE, MAJ, ABU, STE 
ŘÍJEN 
26.10. ZOO Domácí zvířata LAV, MACH 
LISTOPAD 
01.11. Knihovna Do knihovny za pohádkou PT1  OTT 
04.11. Knihovna Hledám knížku nejen na neděli 4.A   KAŠ 
09.11. Knihovna Do knihovny za pohádkou PT2 ŠIK 
18.11. Knihovna Do knihovny za pohádkou  2.B ČAD 
PROSINEC 
09.12. Knihovna města Plzně PT1  OTT 
LEDEN 
06.01. Knihovna města Plzně PT  OTT 
ÚNOR 
24.02. beseda s PČR  Pes a pravidla   PT1,2  OTT, ŠIK 
24.02. beseda s PČR  Setkání s cizí osobou  1.A  LEN 
24.02. beseda s PČR  Bezpečně po městě  4.A  KAŠ 
BŘEZEN 
08.03. beseda s PČR Setkání s cizí osobou  2.A, 2.B LAV, ČAD, MACH 
08.03. beseda s PČR  Šikana 5.A, 5.B ERE, MAJ, STE, ABU 
09.03. beseda s PČR  Bezpečně v dopravě  3.A,3.B  PAŠ, LIT 
23.03. ZOO  Primáti 3.A PAŠ 
23.03. ZOO Savci 5.B   MAJ, ABU 
DUBEN 
06.04. Knihovna  Do knihovny za pohádkou 1.A  LEN 
07.04. Radnice – výtvarná výstava prací žáků 16.ZŠ  2.A  LAV, MACH 
07.04. mázhauz – výstava 30 let Městské policie v Plzni  2.A  LAV, MACH 
07.04. Akvatera 2.B  ČAD 
08.04  Akvatera  PT 2 ŠIK 
08.04. ZOO 5.A Kompletní prohlídka  ERE, STE 
11.04. Knihovna 2.A  LAV, MACH 
13.04. Radnice – výtvarná výstava prací žáků 16.ZŠ  1.A   LEN 
KVĚTEN 
26.05. Preventivní vlak  3.A, 5.B  PAŠ, MAJ, ABU 
30.05. fotografování ZŠA 
ČERVEN 
01.06. MDD – PT + 1.stupeň ZŠA 
03.06. představení Jeníček a Mařenka  1. – 3. třídy LEN,LAV,MACH,PAŠ,LIT,ANT 
13.06. Divadlo Řimbaba  PT + celý 1.stupeň 
21.06. Sofronka – environmentální program 2.A  LAV, MACH 
 
Akce 2. stupně ZŠ Americká: 
ZÁŘÍ 
06.09.  Prohlídka znovuotevřené katedrály sv. Bartoloměje v Plzni – 9.B KOŠ 
23.09.  Výstava skupiny 98 – Depo Plzeň – 7.B HAJ 
29.09.  Filmové představení Gump – Měšťanská Beseda – 6.A,B, 7.B MARM, KÖR,   
            PEL 
ŘÍJEN 
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07.10.  Přespolní běh Borský park - výběr žáků 2.st. – KOŠ, ŠÍŠ 
26.10.  ZOO Plzeň – Komentovaná prohlídka – 7.A ŠIM 
26.10.  ZOO Plzeň – Komentovaná prohlídka – 9.B KOŠ 
LISTOPAD 
02.11.  Výšlap na věž katedrály sv. Bartoloměje Plzeň – 7.A – NES 
02.11.  Tma a život – interaktivní soutěž – hala Lokomotivy Plzeň – 7.B, 9.AB – PEL,  
            KOŠ, HOR 
02.11.  Pythagoriáda – matematická soutěž – výběr 6.B, 7.A, 8.AB - ŠIM 
08.11.  Start Plzeň – Projektový den – Naše firmy – 8.A  
09.11.  Start Plzeň - Exkurze – ZEVO (spalovna Chotíkov) –– 6.A MARM, KEP   
10.11.  ZOO Plzeň – Primáti – 8.A - BOU 
12.11.  Start Plzeň  - Projektový den – beseda – 9.A 
15.11.  Start Plzeň – Projektový den – Naše firmy – 7.A  
24.11.  Grant - Podpora těl. aktivit Turistický kurz Mariánské Lázně – výběr 2.st.   
             BEN, KOŠ, PEL 
25.11.  Grant - Podpora těl.aktivit Turistický kurz Praha – výběr 2.st. BEN, KOŠ, PEL 
PROSINEC 
06.12.   Vánoční focení 
15.12. Projektový den – 3D tisk – 6.B  
LEDEN 
31.01.   Vydávání výpisu vysvědčení 
ÚNOR 
21.02. Sociometrie PPP – práce s třídou – 6.A 
BŘEZEN 
10.03.  Šikana, kyberšikana, Facebook – 7.A,B  
15.03.  Ilegální drogy a trestní zodpovědnost – 8.A,B  
15.03.  Sociometrie PPP – práce s třídou – 6.A 
16.03.  Jak si zkomplikovat život – 9.A,B  
18.03.  Matematický Klokan 2022 – výběr žáků - ŠIM 
23.03.  ZOO Plzeň – Obratlovci– 9.A HOR 
29.03. Sociometrie  PPP – práce s třídou – 6.A 
31.03.  OVOV Sazka olympijský víceboj – výběr žáků – KOŠ 
DUBEN 
05.04.  Než zazvoní - účast na online průzkumu zabývajícím se důvody výběru SŠ    
            9.A - HOR, VOČ 
08.04.  ZOO Plzeň – Komentovaná prohlídka – 6.B  KÖR 
08.04.  ZOO Plzeň – Plazi – 7.B PEL 
19.04.  Mini fotbal – výběr hochů 7. – 9.r. - ŠÍŠ 
22.04.  ZOO Plzeň – Plazi – 8.B KRÁ 
22.04.  Výstava výtvarných prací žáků naší školy – Mázhaus Radnice – 7.A - ŠIM 
27.04.  Okresní finále v Mini fotbale – výběr hochů 7. – 9.r. - ŠÍŠ 
KVĚTEN 
19.05.  Hudební výchova – 6.A, 7.A – Jaro Smejkal – triál zkouška 
26.05.  Hudební výchova – 6.A, 7.A – Jaro Smejkal – triál zkouška 
ČERVEN 
06.06. – 09 06. Sportovně turistický kurz – Butov – výběr z tříd – BEN, KOŠ, KRÁ 
08.06.  zkouška sboru „Duháček“ + hud.kroužku II.st. – ŠIŠ, KÖR 
14.06. Slavnostní předávání ocenění v oblasti základního a mateřského školství za  
           rok 2021/22 – PEI, ŠIŠ, LOU, + vystoupení pěveckého sboru „Duháček“ –  
           radnice 
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22.06. Prohlídka Katedrály sv.Bartoloměje – 7.A – ŠIM, DUN, PEI, LOU 
23.06. Sigmondova stezka – 6.A,B, 9.B – MARM, BEN, KOŠ 
23.06. Turnaj minifotbalu – výběr 2.st. – hřiště – ŠÍŠ 
28.06. Zápis dětí UK – 2.st. – zaj. PAŠ, ŠIM, MATN, STE + VŠ 
28.06. Božkovský ostrov – 8.A – BAL, NES 
29.06. Lobezský park – 8.A – BOU, BAL, NES 
30.06. Vydávání vysvědčení 
 
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. 

 
Akce 1. stupně ZŠ Radčice: 
ZÁŘÍ 
10. 09. Návštěva výstavy prací dětí z Kurzu výtvarných technik – 1. až 5. ročník. 
20.09. Návštěva knihovny v Radčicích – 1. ročník 
27.09. Návštěva knihovny v Radčicích – 2. a 4. ročník 
ŘÍJEN 
04.10. Návštěva knihovny v Radčicích 3. a 5. ročník 
PROSINEC 
06.12. Vánoční fotografování 
20.12. Vánoční besídky a nadílky ve třídách 
BŘEZEN 
30.03. O řepě – pohádka v MŠ Radčice – 1. ročník 
DUBEN 
07.04. Hody, hody, doprovody – pohádka v MŠ Radčice - 1. ročník 
22.04. ZOO Plzeň – statek – 1. ročník 
KVĚTEN 
30.05. Fotografování tříd 
ČERVEN 
 01.06. Den dětí 
 
Akce školní družiny ZŠ Americká: 
ZÁŘÍ 
Minibeseda – zásady bezpečného chování na cestě do školy pěšky i na kole 
T-MOBILE běh 
ŘÍJEN 
Minibeseda o tolerantním chování k druhým, umění si pomáhat a o nebezpečí šikany 
Dušičky – výroba dekorací, zdobení prostor školní družiny 
LISTOPAD 
Dušičkový karneval  
Svatý Martin 
Drakiáda/Vlaštovkiáda 
PROSINEC 
Mikuláš 
Muzeum loutek – Příběh na niti – výukový program pro děti 
Čas adventní  

• návštěva vánočních trhů 
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• pečení cukroví – využití cvičné kuchyňky 

• vánoční dílničky – výroba dárků a dekorací 

• zdobení stromečku a prostor školní družiny 

• vánoční besídka s nadílkou a pohoštěním 

LEDEN 
Minibeseda první pomoci a prevence úrazů 
Projektový týden s přírodovědnými pokusy 
ÚNOR 
Valentýn – výroba přáníček a drobných dárků 
Masopust školní družiny 
BŘEZEN 
Minibeseda o ochraně životního prostředí 
Vítání jara 
Měsíc knihy – čtení na pokračování „Mášiny strašidelné příběhy“ a „Limby a jeho 
první kniha“ 
DUBEN 
Velikonoce 

• velikonoční zvyky a tradice 

• výzdoba prostor školní družiny 

• pečení beránka a zajíčka – využití cvičné kuchyňky 

Aqua Terra Plzeň 

Andersenova noc s pečením vuřtů a přespáním ve škole 
KVĚTEN 
Den matek – vyrábění přáníček a drobných dárků 
Zdravá svačinka – příprava sendvičů a zeleninového salátu – využití cvičné kuchyňky 
Projektový týden – Česko – ukrajinská stezka  
ČERVEN 
Den dětí – zábavné odpoledne 
Turnaj ve vybíjené ŠDA x ŠDR 
Canva – seznámení s platformou, tvoření vlastního dokumentu, vyhledávání 
grafických prvků a práce s textem 
SRPEN 
Příměstský tábor 
 
Akce školní družiny byly navrženy a realizovány tak, aby účastníci získali nové 
poznatky, dovednosti, rozvíjeli manuální zručnost a upevnili sociální vztahy se 
spolužáky.  
Z důvodu pandemie Covid-19 nebyly některé akce, plánované mimo prostory ZŠ, 
realizovány (říjen: Fotbalový turnaj ŠDA x ŠDR, prosinec: Vánoční besídka proběhla 
bez účasti rodičů, leden: Exkurze do výstavních prostor radnice města Plzně).  
 
Akce školní družiny ZŠ Radčice: 
ZÁŘÍ 
Táborák 
Evropský den jazyků 
ŘÍJEN 
Drakiáda 
Malování akrylem 
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LISTOPAD 
Výroba kalendářů 2022 
PROSINEC 
Zimní olympiáda 
LEDEN 
Moje malé safari/vícedenní projekt 3D/ 
ÚNOR 
Soutěž ve stavění LEGA      
BŘEZEN 
Hudební dílna 
Měsíc knihy: čtení, poslech a vnímání textů, soutěže 
DUBEN 
Diskotéka  
Táborák II. 
KVĚTEN 
Den matek s předáním dárků-obrazů 
ČERVEN 
Dětský den se soutěžemi a překvapením 
Turnaj ve vybíjené ŠDR x ŠDA 
Vítání občánků v Radčicích/spolupráce s ÚMO Plzeň 7/ 
SRPEN 
Příměstský tábor s výlety a tvořením   
 
Z důvodu situace s Covidem-19 nemohly být některé naplánované činnosti 
uskutečněny - například karneval a výlet do Bavorska. Andersenova noc se 
neuskutečnila z důvodu nezájmu ze stran rodičů dětí.  
 
6.2    Mimoškolní aktivity 
Každoroční tradici vánočních vystoupení v Pensionu pro seniory Petrklíč a ve 
Speciální škole Nováčku nám i v tomto školním roce překazila přetrvávající 
koronavirová pandemie a s tím související přísná epidemiologická nařízení.  
Snažili jsme se seniory i děti neochudit o vánoční atmosféru. Naši žáčci jim společně 
s paní učitelkou připravili vlastnoručně vyrobené dárečky, které byly předány do 
Petrklíče 06.12.2021 a do Nováčku 08.12.2021. Z dárečků měli všichni upřímnou 
radost.  
 
Již několik let spolupracujeme s Odborem analýzy a prevence kriminality Městské 
policie Plzeň formou besed. V tomto školním roce proběhly besedy na tato preventivní 
témata: Prezentace MP, Trestní odpovědnost, Legální a ilegální drogy, Šikana, 
Kyberšikana a Jak si zkomplikovat život. (viz Přílohy) 
 
V průběhu října – prosince se několik žáků 6.ročníků v rámci programu „Aplikace 
ČSOB Filip – Svět peněz srozumitelně“ zúčastnilo olympiády ve finanční gramotnosti 
pod záštitou ČSOB. (viz Přílohy) 
 
V listopadu se žáci 8. a 9.tříd účastnili celostátního turnaje piškvorek v online podobě.  
 
Obdrželi jsme poděkování od paní Miroslavy Kostkové z občanského sdružení Život 
dětem za každoroční organizaci veřejné sbírky našich žáků ve školním roce 
2021/2022. (viz Přílohy) 
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Paní Dorota Vystavělová ze společnosti Fond Sidus poslala udělený certifikát dárce 
za pomoc při veřejné sbírce na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a 
rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. (viz Přílohy) 
 
Od zoologické a botanické zahrady města Plzně obdržela MŠ v Radčicích (naše 
odloučené pracoviště) poděkování za sběr hliníku v roce 2022. (viz Přílohy) 
 
6.3    Partnerství se školami v tuzemsku 
Pokračování  spolupráce se 7.ZŠ a MŠ na základě smlouvy o partnerství 
Předmětem spolupráce je podpora rozvíjení klíčových kompetencí dětí. Jde o podporu 
technických a řemeslných dovedností s účelem vzbudit v žácích zájem o technické a 
řemeslné činnosti. Proto se byli naši žáci na přelomu března a dubna 2022 na 7.ZŠ a 
MŠ seznámit s prostředím učebny rukodělných prací a učebními pomůckami.  
Další podporou je rozvoj přírodovědné gramotnosti. Jejím cílem je v žácích budovat 
vztah k přírodě, její ochraně aj. K tomu účelu jsme využili nabídku z partnerské školy 
navštívit v květnu učebny chemie/fyziky a přírodopisu/zeměpisu a i zde se prozatím 
jednalo o seznámení se s prostředím. 
Dřívější návštěva z důvodu COVID 19 nebyla možná. 
Další spolupráce je naplánovaná na říjen roku 2022 a na únor a květen roku 2023. 
 
6.4    Partnerství se školami v zahraničí  
         -  
 
6.5    Zapojení do projektů 
Škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a  „Mléko do škol“.  
 
Dalším projektem je projekt „Obědy pro děti“ – fond evropské pomoci nejchudším  
osobám.  
    
Pokračovali  jsme v dlouhodobém projektu sportovní  akce podporující  pohybové  
aktivity dětí – „T-mobile olympijský běh“. 
    
Jsme součástí  projektu URBACT v rámci Iniciativy OnStage. 
Škola se zapojila do iniciativy OnStage operačního programu URBACT, který je pod 
záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Cílem je přenos dobré praxe města Brna 
s využitím výuky hudby a dalších performativních umění pro integraci studentů ze 
sociálně ohrožených skupin a vyloučených lokalit. 
Díky tomu jsme na škole mohli v rámci volnočasových aktivit ŠD pro žáky I. stupně 
založit dětský pěvecký sbor „Duháček“.   
Od října 2021 sbor pracuje a zkouší jedenkrát v týdnu pod vedením sbormistryně 
Nikoly Kubešové. Spolupráce bude pokračovat i od září 2022.  
Od ledna 2022 byl proveden nábor žáků pro hudební kroužek určený žákům II. stupně, 
který se schází také jedenkrát v týdnu.  
Pro další spolupráci byl osloven další sbormistr Jaro Smejkal, který pro žáky 6. a 7. 
ročníku připravil ukázkovou hodinu a od září 2022 by vedl sbor II. stupně.  
Od školního roku 2022/23 škola ještě plánuje otevření zájmového útvaru „Hra na 
akustickou kytaru“. Patronem projektu je sólista opery divadla J. K. Tyla Mgr. et Bc. 
Miro Bartoš.  
Partnery projektu jsou: Město Plzeň, nezisková organizace PONTON, Plzeňské 
městské dopravní podniky (PMDP) a nově Vodárna Plzeň. (viz Přílohy) 
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Ve spolupráci s ÚKEP a 1.ZŠ jsme od ledna 2020 zapojeni do projektu „START 
Plzeň“. 

o Společné setkání na 1. ZŠ Plzeň     02.11.2021 

Vzhledem k mimořádným opatřením bylo možné realizovat exkurze pro žáky do 
zapojených firem pouze částečně: 

o ZEVO Chotíkov   09.11.2021 

o Čistá Plzeň (přesunuto na rok 2022)   25.11.2021 

Dále byly uskutečněny „Projektové dny“ a „Realizace výuky s odborníkem z praxe“: 
o Realizace výuky s odborníkem z praxe   12.11.2021 

o Projektový den s Mgr. M. Čonkovou   03.12.2021 

o Projektový den s Mgr. M. Čonkovou (3 D tisk)       15.12.2021 

Závěrečná konference projektu                 09.12.2021 
 

Další projekt, ve kterém jsme byli zapojeni a k jehož realizaci došlo ve spolupráci 
s ÚKEP a MZŠ byl projekt „DIGI Plzeň“. 
Od ledna 2020 spolupracujeme s Masarykovou ZŠ v Plzni v rámci projektu DIGI Plzeň. 
Tento projekt zastřešuje Centrum robotiky. 

o Vyplnění výstupního dotazníku DIGI Plzeň     26.10.2021 

o Mentorství – školní koordinátor     23.11.2021 

o Mentorství – zapojení pedagogové     průběžně 

o Stínování výuky – dohodnuté termíny mezi zapojeným pedagogem a 

garantem 

o Mentorované hodiny – dohodnuté termíny mezi zapojeným pedagogem a 

mentorem 

Závěrečná konference projektu                                               26.11.2021 

 
Kromě výše uvedeného jsme zapojeni i do grantů a dotačních programů 
vyhlašovaných MŠMT, Plzeňským krajem nebo městem Plzeň: 
MŠMT  

o Dotace z projektu Šablony III pro 16. ZŠ a MŠ Plzeň -   
       registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020288 

Plzeňský kraj 
o Fond evropské pomoci nejchudším osobám: Obědy do škol (pro 102 dětí) 

OŠMT MMP  
o Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy na rok 

2022 
o Podpora tělovýchovných aktivit na rok 2022 
o Podpora aktivit k technickému vzdělávání na rok 2022 
o Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání 

v roce 2022 (příměstský tábor ŠD A) 
o Účelová dotace na hudební kroužek Duháček z projektu URBACT 

ÚMO Plzeň 7  
o Dotace na příměstský tábor ŠD R 

 
 
6.6    Výchovné poradenství 
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných  
     programů 
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Žáci se slabým prospěchem byli sledováni a individuálně řešeni. Příčiny neprospěchu 
byly různé: 

o rodiče jsou nezaměstnaní (finanční otázka) 
o neúplná rodina (finanční otázka) 
o rodiče ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku 
o nedostatečný dohled ze strany zákonných zástupců 
o rozvodové řízení v rodině, stěhování 
o nevlastní rodič nebo sourozenci 
o dlouhodobé nebo velmi časté nemoci 
o neochota spolupracovat se školou ze strany zákonných zástupců žáka 
o patřičná neznalost českého jazyka (cizinci) 
o deprese dětí (problémy v dospívání) 
o úmrtí rodiče, sourozence 
o rodiče ve výkonu trestu 
o hospitalizace v nemocnici 
o časté stěhování rodiny a tím častá změna školy a školního kolektivu 
o neznalost českého jazyka  

Třídní učitel vedl agendu o žácích se slabým prospěchem a v případě potřeby 
konzultoval problémového žáka s ostatními učiteli, výchovným poradcem, metodikem 
primární prevence 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. 
Průběžně jsou žáci připravováni na profesní orientaci: 

o žáci využívali propagační materiály jednotlivých středních škol 
o 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) 

o průběžně probíhaly individuální pohovory s VP – dle zájmu žáků a zákonných 
zástupců 

o žáci se učili orientovat se v přehledu škol, vyplňovat přihlášky a zápisové lístky 
 

6.6.2 Spolupráce s PPP 
o probíhaly konzultace a vyšetření žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 
o dle potřeby byl poradnou doporučen asistent pedagoga 
o v rámci prevence pedagogicko-psychologická poradna v šestém ročníku  

provedla intervenci, sociometrii a nastavení pravidel pro příznivé klima třídy 
 
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO …. 
V průběhu školního roku 2021/2022 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. Vše 
probíhalo za přísných hygienických opatření. 
 
Problémy, které se řešily v průběhu roku: 

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

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

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.studujvpk.cz/
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o vážné přestupky proti školnímu řádu (náznaky šikany, nevhodné chování vůči 
autoritě, záškoláctví, poškozování a ničení cizího majetku) 

o v průběhu roku se řešily vztahy v třídních kolektivech a vztahy mezi jednotlivci 
o 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: 

o PPP Plzeň, SPC, ÚMO Plzeň, SVP, OSSP 
o Policie 
o speciální pedagog školy Mgr. Bejvlová Marcela 
o metodik primární prevence 
o neziskové organizace 

 
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 16 - - - 

krajská 
Sazka – Olympijský 

víceboj (odznak 
všestrannosti) 

- - - - 

okresní  
Sazka – Olympijský 

víceboj (odznak 
všestrannosti) 

24 2 2 1 

(viz Přílohy) 
 

Přesto, že možnosti realizovat koncepci sportu ve smyslu aktivní podpory sportovních 

akcí a zapojení většího počtu žáků do sportovních aktivit byly v části školního roku 

vlivem protiepidemických opatření výrazně omezené, proběhly následující akce: 

Okresní kolo přespolního běhu 

- Mix žáků 1. a 2.stupně 

- 07.10.2021 

- Jednou z prvních sportovních akcí ve školním roce 21/22 a po uvolnění proti 

covidových opatřeních na tomto typu akcí byl přespolní běh v Borském parku. 

V kategoriích prvního i druhého stupně se celkem zúčastnilo 41 žáků, a to 

v konkurenci dalších devíti škol. Především starší žáci poznali, jakou zátěž a 

jaké nároky na fyzickou i psychickou odolnost přináší delší běh terénem, který 

v podmínkách školního hřiště nelze simulovat. 

Školská futsalová liga 

- 14.01.2022 

- pro žáky 8. a 9.tříd 

- V městské sportovní hale Lokomotiva, jsme v premiéře tohoto sportovního 

formátu, sehráli dva turnajové zápasy proti jedné plzeňské škole a základní 

škole Radnice z Rokycanska. Akce se zúčastnil výběr žáků osmé a deváté třídy, 

který byl symbolicky doplněn o několik jednotlivců ze třídy sedmé, a tak si i 

mladší žáci vyzkoušeli, jak kvalitní konkurence je v jejich oblíbeném sportu čeká 

na přes rok. 
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OVOV – odznak všestrannosti, okresní kolo 

- 01.04.2022 

- Mix žáků 1. a 2.stupně 

- Po vynucené covidové odmlce se do kalendáře sportovních aktivit vrátila již 

klasická událost, a to klání v disciplínách odznaku všestrannosti, pod záštitou 

společnosti Sazka a Českého olympijského výboru. Kvůli nepřízni počasí se 

většina disciplín uskutečnila v tělocvičně 11. ZŠ, závěrečný běh na 1 000 m si 

žáci zaběhli v Borském parku. Z celkového počtu 24 závodníků se zadařilo 

především mladším ročníkům, 3 dívky a 2 chlapci z prvního stupně se umístili 

tzv. na bedně a získali ocenění v podobě medaile a diplomu. 

Štafetový pohár (okresní kolo) 

- 26.04.2022 

- 1.stupeň 

- Celkem 16 dětí, po 8 dívkách a 8 chlapcích se na sportovišti TJ Sokol Plzeň 

Petřín účastnili sprinterských štafetových závodů. Nejmladší žáci byli 

zastoupeni z 2. a 3.tříd a pravděpodobně právě oni byli ti, kteří si svou první 

sportovní akci mimo budovu školy, náležitě užili.  

Okresní finále v minifotbalu 

- 27.04.2022 

- 2.stupeň  

- Osmé a deváté ročníky si i v jarní části roku mohly zpestřit tělovýchovu účastí 

a reprezentací v jejich oblíbeném sportu, kopané. Na sportovním hřišti 20.ZŠ 

na Slovanech obstáli v silné konkurenci a zejména sami sobě předvedli, že 

týmová práce a nasazení může přinášet ovoce; zde tedy v podobě vítězných 

bodů.  

Krajské kolo v orientačním běhu 

- 11.05.2022 

- 1. a 2.stupeň 

- Žáci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si úskalí běhu podle zjednodušené 

mapy s čipovými kontrolními stanovišti, jejichž stanovené pořadí dokázalo 

potrápit nejednoho zkušeného běžce. 

T-mobile olympijský běh pro školy 

- 22.06.2022 

- 1. a 2.stupeň 

- Již tradiční běžecká akce nemohla v závěru školního roku chybět ani na naší 

škole. Letos se do běžeckého závodu, kde vítězem se stává každý, kdo se 

odhodlá překonat svůj ostych a stoupnout si na startovní čáru, zúčastnilo přes 

70 dětí. Ty dle svých možností zkusily zdolat dráhu ve vzdálenosti 500 či 1000 

metrů. Odměnou za své snažení jim byl pamětní diplom s medailí a pro značnou 

část i drobné odměny – kancelářské potřeby od partnera akce KOH-I-NOOR. 

Turistický kurz – Butov 2022 

- 06. – 09.06.2022 

- 2.stupeň 

- Již potřetí jsme využili zázemí kempu Butov na vodní nádrži Hracholusky a 

připravili jsme pro 32 žáků z  2.stupně nezapomenutelné turistické 

dobrodružství, které bylo plné poznávání přírodních krás, posouvání svých 
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limitů při drobných túrách a v neposlední řadě i postavení se svému strachu při 

hrůzostrašné noční hře.  

Další „turistické“ aktivity pro výběry žáků 2.stupně: 

- 24.11. Celodenní výlet – Mariánské Lázně 

- 25.11. Celodenní výlet – Praha 

- 23.06. Sigmundova stezka 

Dále ještě možno zmínit: 

Paraflorbal playoff 2022 

- 12.05.2022 

- 9.třída 

- Žáci 9.třídy se jako divácká podpora zapojili do sportovního turnaje, který sloužil 

jako událost playoff pro 6 nejlepších paraflorbalových celků z celé země. Žáci 

měli unikátní příležitost si vyzkoušet pohyb a hru ve sportovních speciálech, 

vozících určených pro tento sport. 

 

Kromě sportovních akcí a soutěží byli žáci sedmé třídy a tříd devátých přihlášeni 
v Interaktivní soutěži Tma a život na podporu Světového dne zraku. Šlo o interaktivní 
soutěž, kde si žáci vyzkoušeli, jaké to je být zrakově postiženým. 
 
 
7   Údaje o zapojení školy do:  

a) rozvojových programů:      
o Projekt Šablony III pro 16.ZŠ a MŠ Plzeň 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+):   - 
  
 
8   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce   
     2021/2022 

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

 
 

9   Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
o Očekávané cíle školního vzdělávacího programu se dařilo naplňovat. 

o Od 01.09.2021 probíhala výuka dle tzv. „malé“ revize RVP ZV v oblasti digitální 

kompetence. 

o V praxi to znamenalo: rozšíření výuky informatiky do čtvrtého ročníku, výuka 

informatiky podle revidovaného ŠVP v 5., 6., 8. ročníku, zavedení nového 

předmětu Robotika v 6. a 7. ročníku a promítnutí digitální kompetence napříč 

všemi vzdělávacími oblastmi. 

o Výuka v 7. a 9. ročníku probíhala podle „starého“ RVP ZV jako Informační a 

komunikační technologie, podle revidovaného ŠVP bude výuka probíhat od září 

2022. 
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2021 
 
1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021         
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 62/56,3 20/15,22 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

39.249,-Kč 23.833,-Kč 

 
 
2  Základní údaje o hospodaření školy 

 
v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 

Příspěvek zřizovatele na provoz   5.600 

Státní rozpočet - příspěvek na přímé 
vzdělávání 43.099 

Vlastní tržby a výnosy 2.464 

Finanční prostředky z dotací a grantů  2.927 

Příjmy celkem 54.090 

Náklady celkem 54.036 

Hospodářský výsledek 54 

 
 
 
 
 
 
Datum: 31.08.2022   
 
 

 

 

 

 
Podpis ředitele školy                        

 
 
 
 
 
 

                                                                                                      Razítko organizace 
 

 


