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Základní údaje o škole: 
1.1. Název školy: Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 

Adresa: Podmostní ulice č.1 ,301 00, Plzeň 

Telefon: 377235573 

Fax : 377321271 

E-mail: plzen@zspodmostni.cz 

DS: weaxq32 

Právní forma: příspěvková organizace 

IZO: 600 022 935 

IČO: 49777726 

Mgr. Jan Špott 

 

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 2 oddělení školní družiny 

 

1.4. Vzdělávací program: 

 

Rámcový vzdělávací program s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně 

postižené č.j. 481/2018. Školní vzdělávací program pro základní školu speciální vytvořený 

na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální č.j 424/2018 

 

 

mailto:plzen@zspodmostni.cz


1.5.Charakteristika školy: 

Jedná se o školu se vzdělávacím programem pro děti s lehkým až středně těžkým 

mentálním postižením. V naší škole se velmi často kombinuje mentální defekt se 

sociálním znevýhodněním. 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. Školská rada proběhla 16.6.2021, při níž se zvolil předseda, schválil se a přijal řád 

Školské rady. Rada je ve složení Mgr. Monika Čermáková – zástupce za zřizovatele, 

Mgr. Milada Jarušková – zástupce za školu, Karin Pauerová – zástupce za rodiče žáků. 

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku  

Obor vzdělání 

kód – název oboru 

Forma 

studia 

Kapacita oboru 

dle školského 

rejstříku 

Počet dětí, žáků, 

studentů dle 

zahajovacího 

výkazu 

Počet tříd / 

skupin 

Základní škola 

79-01-C/01 

denní 200 88 10 

Základní škola 

79-01-B/01 

denní 20 8 0 

 

Název součástí IZO součásti Kapacita součásti 

Školní družina 110 100 913 40 

Školní jídelna 102 664 021 130 

 

Budovy, kde je vykonávána činnost školy, odloučená pracoviště  Bezbariérovost 

Tachovská 19, Plzeň, 323 00  Ano 

  

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 
 

Přehled pracovníků školy  

Počet pracovníků celkem 

fyzický / přepočtený 

z toho počet pedagogů 

fyzický / přepočtený 

Průměrná délka pdg. praxe 

(za všechny pedagogy) 

38,4229/ 32,7469 28,50/ 25,2404 24 

 

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném 

rozvoji nepedagogických pracovníků 
 

 pedagogičtí nepedagogičtí  

Počet účastníků na dalším vzdělávání 26 1 

 

 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 24  

... z toho pro pedagogický sbor   

... z toho pro skupinu pedagogů   

... z toho pro jednotlivce 24  

 

 
 Akreditované Neakreditované  



MŠMT 

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 24  

... z toho v oblasti ICT / rozvoj digitálních kompetencí 9  

... z toho v oblasti osobnostně sociální rozvoj 3  

... z toho v oblasti jednotlivých předmětů 10  

... z toho v oblasti obecné didaktiky a metodiky výuky 2  

… z toho v jiné oblasti – které?   

 

 
Akreditované 

MŠMT 
Neakreditované  

Počet vzdělávacích akcí pro nepedagogické pracovníky 2  

... z toho v oblasti ICT / rozvoj digitálních kompetencí 1  

… z toho v oblasti jejich odbornosti 1  

… z toho v jiné oblasti – které?   

 
Komentář: ... 

 

5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 
 

Obor vzdělání 

kód – název oboru  
Počet přihlášených dětí 

Počet žáků, kteří skutečně 

nastoupili dle zahajovacího 

výkazu 

Základní škola 

79-01-C/01 

6 6 

Základní škola 

79-01-B/01 

- 1 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

(včetně závěrečných ročníků) – denní studium 
Poskytovaný stupeň vzdělání prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

    

 

Údaje o výsledcích vzdělávání ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

+ ZŠ a MŠ při FN 
 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 

ZŠ praktická 43 53 5 - 

ZŠ speciální     

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Údaje o chování žáků a studentů  



Poskytovaný 

stupeň vzdělání 

snížený stupeň 

z chování 2. stupeň 

snížený stupeň 

z chování 3. stupeň 

podmíněně 

vyloučeni 
vyloučeni 

ZŠ 4 6 - - 

 

Děti, žáci, studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Počet žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

... z toho se 

zdravotním 

postižením 

... z toho s jiným 

zdravotním 

znevýhodněním 

... z toho s 

odlišnými a 

kulturními 

životními 

podmínkami 

... z toho s 

upravenými 

výstupy 

96 96 15 35 86 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
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 

Turistický pobyt – Hracholusky (18.-21.10) 

 

Prezentace školy na veřejnosti 

Mikulášská besídka (3.12) 

Vánoční besídka (22.12) po jednotlivých třídách 

 

Výchova k volbě povolání 

Návštěva úřadu práce (10.1) 

 

Tělesná, výtvarná, hudební a pracovní výchova 

Cyklovýlet (8.9.) – P 

Bruslení (říjen až únor) 

Podzimní tvoření (12.11.) 

Zimní tvoření (21.12.) 

Jarní tvoření (13.4) 

Letní tvoření (1.6) 

 

Akce přinášející zábavu i poučení 

Opékání vuřtů na školní zahradě (30.9.) 

Legiovlak (24.11) 

Dentální hygiena (8.12) 

Povídání o vánocích – knihovna ( 10.12) 

Tři králové (6.1) 

Karneval (3.3) 

Dopravní výchova – chodec (22.3 + 31.3) 

Praktická dívka- soutěž (7.4) 

Velikonoční den (13.4) 

Návštěva ZOO (5.5) 

Gladiátoři (16.5) 

Dopravní výchova cyklista (2.5) 

Preventivní vlak, bezpečná železnice (26.5) 

Řemeslo má zlaté dno (26.5) 

Den dětí (1.6) 

Povídání o prázdninách - knihovna (9.6) 

Účast v projektu WALLZ 2022 (13-18.6) 

 



Environmentální výchova 

Lesní pedagogika (20.10) 

Den stromů (26.10.) 

Den Země (22.4) 

Výlet do Farmaparku (23.5) 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
 

10. Základní údaje o hospodaření školy za uplynulý kalendářní rok 

 

Údaje jsou za rok 2021 

 
10.1  Příjmy v Kč 

 

 Hlavní činnost Ostatní činnost Celkem 

Dotace na přímé výdaje 21 956 646   

Dotace na provozní výdaje 
  2 988 000   

Pronájem majetku kraje    

Poplatky           9912   

Příjmy z hospodářské činnosti       151240   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
10.2 Výdaje v Kč 

 

 Hlavní činnost Ostatní činnost Celkem 

Investiční    

Neinvestiční 24 944 646   

Z toho:    

Přímé náklady 21 956 646 
  

Na platy 15 773 692   

OPPP        83 750   

Odvody + FKSP   5 649 545   

Školní p.+učebnice           7434   

Učební pomůcky           7059            

Provozní náklady    2 835 856 
  

Energie    1 935 074   

Opravy a údržba        224 804   

Nájemné          12 879   

Odpisy        126 303   



Ostatní prov. náklady        536 796   

 

10.3 Průměrný měsíční plat v Kč 

 

10.4 Plnění závazných ukazatelů v Kč 

 

 Limit  Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 33,5034 32,7496 -0,7538 

Mzdové prostředky na platy 15,773.629 15,773.629 - 

Mzdové prostředky OPPP 83.750 83.750 - 

 

 

 

10.5 Použití prostředků na DVPP v Kč 

 

Použito celkem Úhrada kurzů, 

seminářů,školení 

Nákup literatury Úhrada 

cestovného 

9280,- 7100,- -  2180 

 

 

 

11. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

v souladu se strategickými dokumenty Plzeňského kraje (Dlouhodobý 

záměr, Vize vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035, Krajský akční plán 

rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje na období 2020-2022) 
(DZ, VIZE 2035, KAP, dále např. rekonstrukce, investice, modernizace, nové obory, 

vyřazené obory, mezinárodní spolupráce, úspěchy školy, úspěchy žáků...) 

    
Škola postupuje v souladu s výše uvedeným strategickým dokumentem. V roce 

2022/2023 bude dokončena rozsáhlá rekonstrukce historické budovy v Podmostní ulici. Její 

součástí je snížení energetické náročnosti budovy, odstranění bariérovosti a zmodernizování 

interiérů pro budoucí výuku. Mimo projekt OPŽP je též modernizován kompletní elektrický 

rozvod, rozvod ICT a oprava sociálního zařízení.  Modernizací prošlo i kompletní osvětlení na 

pracovišti Tachovská 19, výměnou za LED světla v interiéru i lamp ve venkovních 

prostorech. Úspěchem bylo ocenění cenou OŠMS v soutěži Řemeslo má zlaté dno 2022. 

Dalším úspěchem bylo zapojení do festivalu WALLZ, kde byla vybrána budova v Tachovské 

19 a na její fasádu nakreslili umělci výtvarné dílo. Každoročně se zúčastňujeme soutěže 

Mandala dětem, kde jsme i letos byli vybráni a stali se součástí kalendáře na rok 2023. 
    

 V Plzni dne 10.10.2022                                                                                     Ředitel školy: 

 
 

 

Projednáno a schváleno ve školské radě dne 18.10.2022 

Průměrný počet 

pracovníků 

Průměrný měsíční 

plat všech prac 

Průměrný měsíční 

plat ped.prac. 

Průměrný měsíční 

plat ostatních prac. 

32,7496 40.137,- 44.420,- 25.741,- 

    


