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1. Základní údaje o škole 

 

1.1. Název školy: Základní škola 

Adresa: 301 00 Plzeň Podmostní 1 

Telefon: 377235573 

Fax : 377321271 

E-mail: zvskola@volny.cz 

Právní forma: příspěvková organizace 

IZO: 600 022 935 

IČO: 49777726 

Ředitel školy: Jaromír Hupač (do 31.7.2018) 

Mgr.Jan Špott (od 1.8.2018) 

 

1.2. Název a adresa zřizovatele: 

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

 

1.3. Poslední zařazení do sítě škol: 

KÚPK OŠMS, č.j. ŠMS/4709/15 ze dne 14.5.2015 

 

1.3. Odloučená pracoviště: 

Tachovská 19  

Na pracovišti je umístěno 6 tříd a 1 oddělení školní družiny 

 

1.4. Vzdělávací program: 

  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola praktického vzdělání 

č.j. 355/2007 , vzdělávací program zpracovaný podle přílohy RVP pro žáky s LMP a ŠVP 

č.j. 291/2016 zpracovaný podle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 

MŠMT-28603/2016.  

 

1.5.Charakteristika školy: 

Jedná se o školu se vzdělávacím programem pro děti s lehkým mentálním postižením. 

V naší škole se velmi často kombinuje mentální defekt se sociálním znevýhodněním. 
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Z těchto důvodů jsou aktivity školy zaměření kromě vzdělávání také na výchovu, náplň 

volného času a prevenci sociálně patologických jevů. 

Na pracovišti Tachovská 19 je vytvořeno bezbariérové prostředí, které nám umožňuje 

vzdělávat také žáky s kombinací mentálního a tělesného postižení. 

 

 

1.6.Součásti školy: 

 

Základní škola  

 

Název součásti IZO Kapacita Počet ž. k 30.9.2017 Počet ž.k 31.8.2018 

Základní škola  049777726 220 92 98 

 

Školní družina 

 

Název součásti IZO Kapacita Počet ž.k30.9.2017 Počet ž.k 31.8.2018 

Školní družina 110 100 913 30 28 30 

 

Školní jídelna 

 

Název součásti IZO Kapacita Počet strávníků 

Školní jídelna 102 664 021 120 125 

 

1.7.Doplňkovou činnost škola neprovozuje 

 

1.8. Spádové obvody: 

 

okresy Počet žáků 

Plzeň-město 84 

      Plzeň-sever 12 

      Tachov 2 

Údaj ke dni 31.8.2018 

 

1.9.Integrovaní žáci s kombinovanými vadami:    

Celkem  žáků:  

Z toho:  žáci s poruchou dorozumívání: 

              žáci s PAS:  

  žáci středně těžce MP:  

  žáci tělesně postižení:  

 

 

1.10. Počet tříd a oddělení ŠD 

 

            Počet tříd:   I.stupeň    4 

                              II.stupeň     6 

 

Spojené postupné ročníky:  

Pracoviště Podmostní  2.+3., 4.+5., 7.+8., 6.+9., 

pracoviště Tachovská  1.+4., 2.+3.+5., 

             



Oddělení ŠD:   2 (na každém pracovišti jedno)             

 

1.11. Prostorové a materiální podmínky 

Škola je umístěna ve dvou pracovištích. Ředitelství je v budově ve středu města v Podmostní 

ul. 1, odloučené pracoviště na Lochotíně v Tachovské ul. 19.  

Budova v Tachovské ulici je svým charakterem zcela odlišná od budovy v Podmostní ul. 1. 

Jedná se o dvoupodlažní panelovou budovu jejíž přizemní prostory jsou 

bezbariérové.Vybavení obou pracovišť je na dobré úrovni. Třídy jsou prostorné, světlé, 

vybavené poměrně novým nábytkem. Kromě učeben máme na pracovišti Podmostní 1 také 

dvě dobře vybavené dílny, malou a velkou tělocvičnu, kvalitně vybavenou posilovnu, 

keramickou dílnu s kruhem a pecí, pěkně zařízenou cvičnou kuchyni. Před školou je upravený 

areál pro využití v jarních a letních měsících. Na pracovišti Tachovská 19 je také dílna pro 

hochy i keramická, cvičná kuchyňka, a cvičební sálek. Z prostředků projektu EU-peníze 

školám byly na obou pracovištích zařízeny multimediální učebny (počítače, dataprojektor, 

interaktivní tabule). Pro účely Tv je na pracovišti Tachovská 19 využívána tělocvična a  hřiště 

1.ZŠ, které přiléhá k areálu školy. Dále využíváme pro tělesnou výchovu a pracovní 

vyučování školní  pozemek u Kalikovského mlýna i venkovní prostory v areálu v Tachovské 

19. Sbírky v kabinetech jsou bohaté, máme vybavení pro cykloturistiku a táboření (18 

horských kol, přilby,stany, spacáky, karimatky…)  a bohaté vybavení pro hudební výchovu.  

 

2. Pracovníci školy 

 

2.1. Přehled 

Pracovníci Celkový počet z toho žen kvalifikace VŠ Kvalifikace sppg 

Učitelé 13 11 13 13 

Vychovatelé 2 2 0 0 

Asistenti 8 7 1 - 

Ostatní 10 8 0 - 

Ředitel 1 0 1 1 

Zástupci ředitele 2 2 2 2 

 

2.2. Personální změny 

Počet nově nastoupených učitelů 0 

Z toho kvalifikace VŠ + sppg 0 

Počet učitelů, kteří ze školy odešli: 0 

Během školního roku 0 

Po ukončení školního roku 0 

Učitelé v důchodovém věku 2 

 

2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Do DVPP bylo zařazeno     pedagogických  pracovníků, kteří navštívili 16    akcí.  

 

 

3. Nově zařazení žáci 

 

Na období školního roku 2017/2018 bylo vydáno  33 rozhodnutí o zařazení do Základní 

školy,Plzeň,Podmostní 1. Proti rozhodnutí nebylo žádné odvolání. 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 



4.1. Prospěch žáků 

 

Prospěl s vyznamenáním prospěl Neprospěl Nehodnocen 

32 60 4 2 

 

 

4.2. Chování žáků 

 

Snížený stupeň z chování Z toho 2.stupeň Z toho 3.stupeň 

10 8 2 

 

4.3. Docházka žáků 

 

Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené 

18 731 769 

 

4.3.Kurz k získání základního vzdělání  

Do kurzu se ve školním roce 2017/2018 přihlásil 1 žák. 

 

4.4.Přehled o absolventech 

 

Počet žáků končících docházku Z toho přijato do OU 

18 12 

 

5. Aktivity k doplnění výchovně-vzdělávací práce, prezentace školy na veřejnosti, 

environmentální výchova, prevence sociálně patologických jevů, tělesná výchova a 

výchova ke zdraví atd. 

 

Tyto aktivity jsou nedílnou a významnou součástí života školy. V následujícím přehledu jsou 

uvedeny akce, které přesahují rámec jedné třídy, případně reprezentují na veřejnosti školu 

jako celek. 

 

Akce prevence sociálně patologických jevů 

 

Beseda s Policií ( 1.3., 8.3.) 

Co je šikana interaktivní program pro žáky (17.4.) 

 

 

Prezentace školy na veřejnosti 

 

Vánoční besídky s účastí rodičů (22.12.) 

Karneval (14.2.) 

Podmostní slavnos na závěr školního roku (25.6.) 

 

Výchova k volbě povolání 

 

Beseda o OU stavebním (13.10.) 

Exkurse do OU Vejprnická 5.12.) 

Návštěva Úřadu práce (16.1.) 

Veletrh práce a vzdělávání (30.1.) 



Řemeslo má zlaté dno – rukodělná soutěž (9.-13.4.) 

 

Tělesná, výtvarná, hudební a pracovní výchova 

 

Podzimní tvoření (26.9., 16.11.) 

Orientační pochod (17.10.) 

Bruslení na ZS (1.11., 15.11., 29.11., 7.2.) 

Sazka olympijský víceboj (2.11.) 

Školní karaoke (1.12.) 

Turnaj ve stolním tenise (19.12.) 

Zpíváme si pro radost – pěvecká soutěž (14.12.) 

LVZ (7.12.) 

Zimní tvoření (1.2.) 

Lední hokej na ZS (6.3.) 

Jarní tvoření (13.3., 28.3.) 

Turnaj ve florbalu (16.3.) 

LA čtyřboj – školní kolo (20.4.) 

LA čtyřboj – okresní kolo (10.5.) 

Cyklopobyt na Hracholuskách (5. – 7.6.) 

Letní tvoření (15.6.) 

Festival sportu (21.6.) 

 

Akce přinášející zábavu i poučení 

 

Dny vědy a techniky na Nám. Republiky (8.9.) 

Poznej svou vlast – Šumava (19.10.) 

Praktická dívka (8.2.) 

Ozdravný pobyt v Itálii (27.4.- 5.5.) 

Poznej svou vlast – Praha (22.5.) 

Romano suno – seminář a pracovní dílna (21.5.) 

 

 

Environmentální výchova 

 

Den stromů (25.10.) 

Den země (25.4.) 

 

6. Vlastní hodnocení školy 

Proběhla anketa mezi učiteli a žáky 5. – 9. post. ročníků. Učitelé hodnotili známkou 1 – 5 

jak se jim daří naplňovat úkoly z plánu práce a ŠVP v předmětech, které učí (1 – daří se 

zcela, 5 nedaří se). Dále uváděli silné a slabé stránky školy. Žáci odpovídali na otázky, 

které zjišťovali školní klima. 

 

 6.1.  plnění úkolů uvedených v plánu práce (anketa mezi učiteli), odpovídalo    respondentů: 

Eliminace negativních jevů………………………….……….průměrná známka  1,7                         

Nabídka mimoškolních aktivit ………………………………průměrná známka 1,8             

Využívání výstupů z projektu EU-peníze školám …………   průměrná známka   3,1 

Boj se záškoláctvím…………………………………………. průměrná známka   2,3 

Volba povolání ……………………………………………….průměrná známka  1,5 



 EVVO-třídění odpadů ……………………………………….průměrná známka 1,4 

             

  

 6.2. plnění požadavků ŠVP (anketa mezi učiteli) 

K hodnocení vybrány hlavní předměty, výsledný údaj znamená :  počet respondentů/průměrná 

známka 

    

Český jazyk………………………………………………………………..9/1,9  

Matematika   …………………………………………………………….  9/2,1 

Přírodověda, přírodopis ……………………………………………………10/1,6  

Zeměpis, vlastivěda…………………………………………………………7/1,6 

Dějepis …………………………………………………………………….. 5/2 

Občanská výchova …………………………………………………………5/2 

Informatika ………………………………………………………………..2/2 

Fyzika……………………………………………………………………… 3/2 

Anglický jazyk…………………………………………………………….. 4/1,5 

Prvouka…………………………………………………………………….4/1,5 

 

6.3.stanovení silných a slabých stránek školy (anketa mezi učiteli) 

   Odpovědi učitelů generalizované a sestavené v pořadí od nevětšího počtu po nejmenší. 

   Silné stránky:  

 Pestrá nabídka mimoškolních aktivit – 10x 

            Materiální vybavení učebními pomůckami – 5x 

            Individuální přístup k žákům – 4x 

            Spolupráce s knihovnou, dobrý kolektiv pedagogů – 2x 

            Vybavení IT, asistenti ve třídách, umístění školy, dělba úkolů  – 1x  

   

     Slabé stránky: 

             Komunikace s rodiči – 6x 

             Třídní aktivy – 5x 

              Problémy s PC učebnou, nevyhovující fond učebnic – 2x 

              Vysoká absence žáků, málo pomůcek  (?),  

              Chybějící bezbariérovost na prac. Podmostní, získávání peněz z projektů, využívání     

moderních technologií, nejednotný přístup k žákům – 1x 

  

 

    

6.4.Posouzení školního klimatu (anketa mezi žáky 5. – 9.ročníku) 

Na dotazník odpovědělo 63 respondentů. Z toho: 

- ve škole spokojených   55 = 87,4%   

- málo spokojeni  5 = 7,9%       

- nespokojeni  3 = 4,8%           

 

6.5. Celkové shrnutí. 

 

Lze konstatovat, že hlavní úkoly stanovené ve sledovaném školním roce Plánem práce, se 

vcelku daří plnit. Pokračuje pestrá nabídka školních i mimoškolních akcí, dobrá vybavenost 

učebními pomůckami. Přetrvávají problémy se záškoláctvím. Celkový počet zameškaných 

hodin se sice snížil, ale zvýšilo se procento hodin neomluvených. Z ankety mezi pedagogy  



vyplynulo, že přetrvává problém komunikace s rodiči, částečně nepříznivé vztahy na 

pracovišti a problémy se získáváním peněz z dotací. 

 

7. Výsledky inspekce ČŠI, kontrol a stížností 

 

 

             

 

8. Hospodaření školy 

 

Údaje jsou za rok 2017 
 

8.1. Příjmy v Kč 

 

 Hlavní činnost Ostatní činnost Celkem 

Dotace na přímé výdaje 12.612 250   

Dotace na provozní výdaje 3.599 000   

Pronájem majetku kraje    

Poplatky 10 518   

Příjmy z hospodářské činnosti 647 409   

    

 

 

 

 

8.2. Výdaje v Kč 

 

 Hlavní činnost Ostatní činnost Celkem 

Investiční    

Neinvestiční 16.196 115   

Z toho:    

Přímé náklady 12.602 692   

Na platy 9.178 470   

OPPP 50 000   

Odvody + FKSP 3.350 871   

Školní p.+učebnice 40 931   

Učební pomůcky 60 040   

Provozní náklady 3.593 423   

Energie 1.962 341   

Opravy a údržba 37 362   

Nájemné 1.465 142   

Odpisy 29 220   

Ostatní prov. náklady 99 358   

 

8.3. Průměrný měsíční plat v Kč 

 

Průměrný počet 

pracovníků 

Průměrný měsíční 

plat všech prac 

Průměrný měsíční 

plat ped.prac. 

Průměrný měsíční 

plat ostatních prac 

28.259 27.067 29.527 18.651 



    

8.4. Plnění závazných ukazatelů v Kč 

 

 Limit  Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 25.68 28.26 +2.58 

Mzdové prostředky na platy 9.185 497 9.178 470 -7.027 

Mzdové prostředky OPPP 50.000 50.000 0 

 

 

 

8.5. Použití prostředků na DVPP v Kč 

 

Použito celkem Úhrada kurzů, 

seminářů,školení 

Nákup literatury Úhrada 

cestovného 

 14.500 1.200 18.486 

 

 

 

 

V Plzni dne  5.10.2018 

                                                                                                                                Ředitel školy: 

 

Projednáno a schváleno ve školské radě dne  16.10.2018 


