základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP
za školní rok

2010/2011

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45,
příspěvková organizace
Základní údaje o škole
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

1
1.1

sídlo:
IČO:
Zřizovatel:
ředitelka školy:
telefon:
fax:
e-mail:
webové stránky školy:

Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00
69971901
Plzeň, statutární město
Mgr. Zdeňka Vrátníková
378 028 700
378 028 715
skola@zs13.plzen-edu.cz
www.13zsplzen.cz

1.2

Poslední zařazení v rejstříku škol
Rozhodnutí č.j. 22283/2011-25 ze dne 25.7.2011 s účinností od 1.9.2011

1.3

Seznam pracovišť

Adresa
Počet tříd
Hlavní budova, ředitelství
Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
14
Budova školní družiny a jídelny Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
2
celkem
16

Počet žáků
294
43
337

Údaje k 30.6.2011

Vzdělávací program

1.4

Název
Základní škola, č.j. 16847/96-2, ve znění pozdějších
úprav
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Škola – cesta k poznání

V ročníku
5. ročník
1.-4., 6.-9. ročník

Součásti školy

1.5

Název součásti
ZŠ
ŠD

Počet žáků

337
104

Počet tříd,
Počet přepočtených
oddělení,
pedagogických
skupin
pracovníků
2010/2011
16
21,5
4
3,5

Údaje k 30.6.2011

Celková
kapacita jídelny
750

Počet
dětských
strávníků
505

Počet dospělých
strávníků *

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

35

8

7,75

Údaje k 30.6.2011 bez cizích strávníků
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13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45,
příspěvková organizace
1.6

1.7

Typ školy
úplná
neúplná

(spojené ročníky v jedné třídě: ne
(spojené ročníky v jedné třídě: ne

ano – které:
ano – které:

---

)
)

Spádový obvod školy

13. ZŠ Plzeň se nachází v městské části Plzeň 2 – Slovany v blízkosti plaveckého bazénu.
Tato městská část je pro naši školu spádovým školským obvodem, tj. území městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany (katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a
Plzeň 2).
1.8

Speciální třídy

Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

1.9

Počet
tříd
-------

Počet zařazených žáků

Poznámka

-------

-------

Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení

Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývojovou poruchou učení
S vývojovou poruchou chování
Autismus
Celkem
Z toho na 1. stupni
Z toho na 2. stupni

Počet žáků
------3
--3
60
1
1
68
45
23

Údaje k 30.6.2011

Nadaní žáci – 1. stupeň
Celkem žáků s IVP

1
69

Údaje k 30.6.2011

1.10 Materiálně technické zajištění školy
Škola se nachází v budově sídlištního typu. Každá třída a oddělení družiny má svoji
kmenovou učebnu. V prostoru, který budovy umožňují, byly postupně vybudovány učebny
specializované. Učební pomůcky se snažíme v rámci možností finančního rozpočtu, darů či
dotací z grantů doplňovat. Pro pedagogy se průběžně obnovuje fond učitelské knihovny.
Nabídka žákovské knihovny je rozšiřována o nové dětské knihy, jsou pravidelně odebírány
dětské časopisy.
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Během školního roku a prázdnin bylo postupně vyměněno 7
školních tabulí za keramické. Postupně dochází k obnově nábytku
ve třídách či školní družině (ve třech třídách byly zakoupeny
učitelské sestavy stolu a skřínky, doplňují se stavitelné lavice a
židle dle potřeby žáků, nově bylo vybaveno stoly a židlemi jedno
oddělení školní družiny).
Hlavní akcí letních prázdnin byla rekonstrukce a celková oprava
zadního vchodu do hlavní budovy školy a oprava a lakování
povrchu školní tělocvičny.
Stranou nezůstává ani školní jídelna. Během školního roku 2010/11 se uskutečnily dva
investiční nákupy – multifunkční šlehač a myčka nádobí.

Školní budovy
Zásadní kvalitativní změnu získala hlavní školní budova. 13. ZŠ Plzeň
byla určena pro oblast Plzeň 2 – Slovany jako škola bezbariérová.
Z tohoto důvodu byly postupně vytvářeny podmínky pro bezbariérové
řešení – sociální zařízení, bezbariérový přístup do budovy. V roce
2010 přibyl k hlavní budově vnější osobní výtah. Byl vybudován za
pomoci finančních zdrojů od MMP a polovinu škola získala
z programu MŠMT Mobilita pro všechny. Tím je škola plně
bezbariérová.
Škola disponuje 29 učebnami ve dvou přilehlých budovách, z toho
bylo ve školním roce 2010/11 16 kmenových tříd a 4 oddělení školní
družiny. Ostatní tvoří specializované učebny, herny. Škola vlastní pozemek, na kterém se
nachází víceúčelové hřiště a běžecká dráha s doskočištěm, v zadní části je prostor s dřevěnými
prolézačkami a pískovištěm, altán – venkovní učebna.
Škola vlastní tělocvičnu malých rozměrů (do 90 m2), ve které je zajišťována výuka tělesné
výchovy žáků 1. až 4. ročníků. O hlavních prázdninách byl obnoven povrch a proveden nový
nátěr. Pro vyšší ročníky se pravidelně využívají formou nájmu prostory sousední nedaleké TJ
Lokomotiva.
Pro výuku tělesné výchovy využíváme výhodného sousedství plaveckého bazénu. V 1. a 2.
třídách plavali žáci vždy jedno pololetí v rámci volitelného předmětu či zájmového kroužku
v malém bazénu. Žáci 3. a 4. ročníků dojížděli jedno pololetí na plavecký výcvik do bazénu
33. ZŠ Plzeň v rámci povinné výuky a od páté třídy je zahrnováno zdokonalovací plavání do
hodin tělesné výchovy na jedno čtvrtletí školního roku.
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ICT vybavenost
Ve školním roce 2010/2011 byly k dispozici dvě počítačové
učebny pro výuku informatiky a nepočítačových předmětů.
V rámci rekonstrukce elektrorozvodů v suterénu školy byla
v létě 2010 přemístěna počítačová učebna a multimediální
učebna. Tím škola vyřešila problém s počtem stanic PC a
možností využívání větším počtem žáků ve třídě či skupině. Od
září 2010 je k dispozici učebna informatiky s 32 žákovskými
stanicemi, učitelským počítačem a interaktivní tabulí.
Do prostoru bývalé počítačové učebny byla přestěhována multimediální učebna s dotykovou
tabulí a DVD přehrávačem s ozvučením. Slouží pro výuku nepočítačových předmětů,
převážně jazyků. Tyto učebny v rámci rekonstrukce elektroinstalace v suterénu školy doznaly
zásadní změny.
Celá škola má vysokorychlostní přístup na internet v rámci městské optické sítě provozované
SITmP. Připojení k internetu je umožněno ve všech kabinetech, kancelářích, počítačových
učebnách a kmenových třídách.
Na podzim škola zakoupila 3 interaktivní tabule a 1 interaktivní zařízení, které jsou umístěny
v kmenových třídách. Tím se zkvalitnila práce při vyučovacích hodinách a výuka vedená za
pomoci těchto prvků se líbí jak žákům, tak učitelům.
Další 4 interaktivní tabule byly zakoupeny z finančních prostředků převedených SITmP.
Instalovány byly o hlavních prázdninách opět do kmenových tříd. Zároveň škola získala 2
vizualizéry.
V současné době je škola vybavena 80 počítačovými stanicemi a 11 interaktivními tabulemi
či prvky, které zinteraktivňují bílou plochu.
Školská rada

1.2

Školská rada při 13. základní škole Plzeň byla zřízena na základě usnesení RMP č. 705 ze
dne 9.6.2005 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Školská rada má 6
členů, jsou voleni či jmenováni na období tří let. Z celkového počtu jsou 2 zástupci jmenováni
zřizovatelem, ostatní členové jsou voleni (2 členové z řad zástupců nezletilých žáků a 2
zástupci pedagogických pracovníků školy).
Složení školské rady:
Eva Trůková – předseda, zástupce zřizovatele
Ing. Karel Kvit – zástupce zřizovatele
Ing. Josef Fikrle – zástupce zákonných zástupců žáků
Martina Brabcová – zástupce zákonných zástupců žáků
Mgr. Alena Poleníková – zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Miroslava Cinkaničová – zástupce pedagogických pracovníků
21.6.2011 proběhlo poslední jednání školské rady v dosavadním složení. Funkční období
končí, proběhly nové volby z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků.
2

Personální zabezpečení školy

2.1 Přehled o zaměstnancích školy
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Počet pracovníků* (ostatní + pedagog.
pracovníci) - 2010/2011
43/40,98

Počet pedagogických
pracovníků* - 2010/2011
28/26,48

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav k 30.6.2011

2.2

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011

Součást
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
PO
SpgŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné bez
+ DPS *
DPS *
MŠ
----------------ZŠ
-1,43
----0,55
21,00
----ŠD, ŠK 3,00
--------0,5
----* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011

Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1.

26,48

Průměrná délka
pedagogické praxe
19,51

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
26,48
2.4

%
100
8,7

435
38

v důchodovém věku
0

V kterých předmětech
------------------------------VV, PČ, HV, F, NJ, IF, Z

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků

46
49
KCVJŠ, NIDV, Fraus, ČČK,
Didaktis, Tvořivá škola, …

Vzdělávací instituce
3

44,46

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprobovaných hodin
2.5

Průměrný věk

Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
48

Počet odkladů ŠD
navržen skutečnost
5
5

Očekávaný počet
dětí
43

Očekávaný počet
tříd
2

Rodiče a předškolní děti si mohli i v letošním roce prohlédnout školu a její vybavení v rámci
dne otevřených dveří a odpolední akce „Hrajeme si na školu“, která proběhla 11. ledna 2011.
Rodičům byly podány základní informace, děti si mohly vyzkoušet některé školní aktivity.
V prosinci navštívili předškoláci z některých školek vyučování v prvních třídách.

Výroční zpráva

6

2010/2011

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45,
příspěvková organizace
3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
celkem Gymnázia
4 letá
26
1

Z toho přijatých na
SOU
UO

SŠ s
maturitou
18

5

Jiné

1

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

1

1
---

* vyčleněno z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia

9
2

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2010/2011
Počet kurzů
--4

Počet absolventů
---

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.2011)

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

336
1

169
1

Prospělo

Neprospělo Nehodnoceno

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

142
24
1
10
2
plnění PŠD podle § 38 zákona 561/2004 Sb., školský zákon

4.2 Chování žáků
Počet žáků

Snížený stupeň z chování

1.pololetí
4
---

- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

2.pololetí
8
---

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny
- z toho neomluvené

1. pololetí
16 333
89

2. pololetí
21 260
175

celkem
37 593
264

Neomluvená absence některých žáků byla řešena s OSPOD městského úřadu příslušného
k bydlišti žáka či žákyně.
4.4 Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2010/2011
Volitelné předměty
1. ročník – 1krát 1 hodina týdně
- plavání
Výroční zpráva
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- pohybové hry
7. ročník – 1krát 2 hodiny týdně
- počítačová grafika
- přírodovědné praktikum
8. a 9. ročník – 1krát 2 hodiny týdně
- základy administrativy
- mediální výchova
- regionální dějiny
5

Prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program rizikového chování jsme zaměřili především na:
a)
-

prevenci společensky nežádoucích jevů
šikanu, kyberšikanu, agresivitu
záškoláctví
kriminalitu a delikvenci, porušování zákonů, trestní odpovědnost mladistvých
drogové závislosti, alkoholismus a kouření
virtuální drogy
rasismus, xenofobii
rizikové sexuální chování
sexuální zneužívání a týrání, zanedbávání
vztahy v rodině, domácí násilí

b) utváření pozitivního sociálního klimatu
- osobnostní výchova
- sociální výchova
- multikulturní výchova
c)

dovednost poskytnout první pomoc v krizových situacích

d)

utváření zásad zdravého životního stylu

Prevence prolíná veškerou činností školy – jednotlivými vyučovacími předměty, zájmovými
kroužky, prací dětí ve školním parlamentu apod. Zároveň jsou realizovány jednorázové i
časově náročnější akce.
V průběhu celého školního roku probíhala velmi úzká spolupráce s OSPOD – ÚMO 2,
ÚMO 3 a ÚMO 4.
Účast metodičky prevence na workshopech PPP Plzeň-město, které jsou součástí projektu
Komplexní zajištění preventivních a intervenčních aktivit.
Minimální preventivní program směřoval k tomu, aby žáci:
- si uvědomovali odpovědnost za své zdraví a zdraví ostatních
- se snažili dodržovat zásady zdravého životního stylu
- se uměli orientovat v různých životních situacích
- si osvojili zodpovědné chování ve vztahu k sobě a ostatním
- si vytvořili etické postoje
- smysluplně využívali svůj volný čas
- znali centra a prameny odborné pomoci a uměli je využívat v krizových situacích

Výroční zpráva
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Akce školního roku 2010/2011
I. téma: Prevence zneužití návykových látek
Archa
- interaktivní seminář – alkoholismus a jiné závislosti (8. ročník)
II. téma: Sexuální výchova
Národní iniciativa pro život
- Prenatální vývoj a interrupce (8. ročník) – přednáška, následná diskuze
- Čas proměn (6. ročník - dívky) – přednáška, rozdání brožur Čas proměn
- Plánované rodičovství – přednáška a exkurze do gynekologické ordinace (9. tř. dívky)
III. téma: Osobní bezpečí
Policie ČR
- besedy (2. ročník) – AJAX
Archa (interaktivní semináře)
- Domácí násilí, týrání, školní prostředí - šikana a kyberšikana (6.
ročník)
- Zneužívání dětí, šikana a kyberšikana (7. ročník)
- Vztahy v rodině, alkoholismus (8. ročník)
- Ochrana před sex. zneužíváním (9. ročník)
Městská policie
- Branný den – soutěž pro II. stupeň
- ukázky sebeobrany, zadržení pachatele (pro I. i II. stupeň ZŠ)
- Bezpečnost v dopravě - beseda a interaktivní blok (4. a 5. ročník)
Hasičský sbor Plzeňského kraje
- Malý záchranář – soutěž pro 4. – 5. ročník
MMP - Odbor bezpečnosti a prevence kriminality pod záštitou primátora města
- Plzeňský den se 112
IV. téma: Zdravý životní styl
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
- projekt edukace - ukázky resuscitace
Přednáška MUDr. Borna
- Očkování proti karcinomu děložního hrdla (9. ročník - dívky)
V. téma: Sociální klima
Archa
- Mezilidské vztahy (6. – 9. ročník)
Výjezd 6. tříd - zaměřeno na osobnostní a sociální rozvoj, prevenci šikany
Akce školního parlamentu:
- soutěže mezi třídami
- pravidelné návštěvy Domu pokojného stáří u příležitosti Velikonoc a Vánoc
Výroční zpráva
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6

nocování školního parlamentu ve škole

Nadstandardní aktivity
6.1 Zájmová činnost organizovaná na škole (školou nebo za pomoci dalších subjektů)
název

druh

třída

ZK

2.-4. třída

ZK

VII.A

VK
VK

VIII.A
1.-5. třída

ZK
ZK
VK
ZK
VK

2. třídy
3. třídy
2. třídy
4., 6., 9. třída
9. třída

pondělí
Sbor. zpěv
úterý
Dějepisný kroužek - Maděj
středa
Kroužek českého jazyka
Sportovní průprava
čtvrtek
ANP
ANP
Plavání
Dopravní kroužek
Příprava na SŠ - matematika

6.2 Mimoškolní aktivity, aktivity nad rámec základního vzdělávání
Ozdravné pobyty – škola v přírodě
Třída

Datum

II. A,B
III. A,B
IV. A,B
V. A,B

11. – 15.4.2011
2. – 6.5.2011

Místo
ŠvP – Hnačov u Klatov
ŠvP – Trhanov

Ve školním roce 2010/11 vyjely 2.-5. třídy na ozdravný pobyt – školu v přírodě. Hlavní
náplní školy v přírodě je vždy sportovně turistická, vzdělávací, relaxační a zábavná činnost.
Mladší žáci vyjeli do prostoru rekreačního areálu Hnačov u Klatov. Bohužel se neplánovaně
vrátili už ve středu večer z důvodu rozšíření infekce. Z dalšího šetření hygienické stanice
v Klatovech a v Plzni bylo zjištěno, že šlo o virové střevní onemocnění. Žáci zůstali do konce
týdne v domácím ošetřování, do školy se většina vrátila další týden. Přes netradiční závěr byly
ohlasy na pobyt mimo školu velmi kladné.
Starším žákům se podařilo absolvovat celý týden, který si patřičně užili. Vyučující velmi
ocenili vstřícnost vedoucího objektu.

Výroční zpráva
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Lyžařský výcvikový kurz
Třída

Datum

VII. A,B
VIII.A

27.2 – 4.3.2011

Místo pobytu
Šumava - Železná Ruda, penzion Diana

Od loňského školního roku se škola rozhodla střídat pro žáky 7. a 8. ročníku ozdravné akce.
Ve školním roce 2009/10 vyjeli na cyklisticko turistický kurz, letošní rok na lyžařský
výcvikový kurz, kam se vydalo 19 žáků ze tří tříd.
Zůstali jsme věrni penzionu Diana v Železné Rudě, který se nám líbí zejména díky jeho
strategické poloze přímo vedle sjezdovky Nad Nádražím. Od pondělí do pátku se instruktoři
snažili žákům vštípit správné sjezdové a snowboardové postoje, základní zásady chování na
sjezdovce a na horách.
Dobré sněhové podmínky a každý den modrá obloha se sluníčkem přispěly ke zdárnému
průběhu celého kurzu, všichni zúčastnění si týden na horách moc užili.
Výjezd 6. tříd na začátku školního roku
Už tradiční akcí je adaptační výjezd žáků 6. tříd na začátku školního roku. Základním cílem je
utvoření pozměněného kolektivu při přechodu na 2. stupeň, upevnění vzájemných vztahů a
seznámení s novým třídním učitelem. Pedagogům zpětně slouží k poznání vazeb ve třídě,
možnosti spolupráce mezi žáky.
Opět se podařilo tento mimoškolní pobyt zorganizovat finančně přívětivě pro rodiče – část
nákladů byla uhrazena z příspěvku z grantu MMP. Snahou školy je, aby se výjezdu zúčastnil
maximální počet žáků.
Ve školním roce 2010/11 vyjely třídy do rekreačního areálu v Melchiorově Huti. Prostředí
mezi lesy a se sportovišti je ideální pro pobyt žáků. Žáci byli plně zaměstnáni celé tři dny. Na
programu byly činnosti z osobnostní a sociální výchovy, sportovní a znalostní hry, nechyběl
karneval s diskotékou.
Celkové hodnocení od žáků i pedagogů potvrdilo správnost a účelnost výjezdu šesťáků mimo
školu hned na začátku 2. stupně základní školy.
Školní exkurze a výlety
Všechny třídy vyjely v průběhu školního roku na řadu exkurzí a školních výletů buď v rámci
školy v přírodě, nebo jako jednotlivé akce třídy či ročníku. Všechny takové cesty mají cíl
především poznávací, vždy však je to také příležitost strávit příjemné chvíle s kamarády a
získat nové zážitky.
Třída

Datum

I.A

20.6.2011

Nebílovy – zámek a divadlo

I.B

20.6.2011

Nebílovy – zámek a divadlo

II.A
II.B

Výroční zpráva

7.12.2010
11. - 13.4.2011
7.12.2010
11. - 13.4.2011

Trasa výletu

Vánoční prohlídka zámku Hořovice
Škola v přírodě
Vánoční prohlídka zámku Hořovice
Škola v přírodě
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III.A

11. - 13.4.2011

Škola v přírodě

III.B

11. – 13. 4. 2011

Škola v přírodě
Škola v přírodě
Hrad Švihov - divadlo
Škola v přírodě
Hrad Švihov - divadlo
Exkurze Praha
Škola v přírodě
Hrad Švihov - divadlo
Škola v přírodě
Hrad Švihov - divadlo

2. - 6.5.2011
9.6.2011
2. - 6.5.2011
9.6.2011
23.11.2010
2. - 6.5.2011
9.6.2011
2. - 6.5.2011
9.6.2011

IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI. A

6.5.2011

Exkurze v Praze

VI.B

6.5.2011

Exkurze v Praze

VII.A

6.5.2011

Exkurze v Praze

13.10.2010
27.4.2011
13.10.2010
27.4.2011
6. - 10.5.2011

VIII.A
IX.A

Exkurze Praha
Exkurze v Temelíně
Exkurze Praha
Exkurze v Temelíně
Šumava – Anín

Poznávací zájezd do Velké Británie
Opět po dvou letech se uskutečnil šestidenní poznávací zájezd žáků 2. stupně do Velké
Británie – do Londýna a oblasti střední Anglie. Účastníci navštívili mnoho známých a
historicky významných míst, posílili svoji znalost angličtiny a zvládli pobyt v hostitelských
rodinách.
Mládež a kultura
Ani letošní rok nebyl výjimkou a výchovně vzdělávací činnost byla podpořena vzdělávacími a
kulturními akcemi jiných subjektů. Škoda, že některými rodiči tato aktivita není plně
akceptována a svým dětem účast na představeních neumožní. Vždy jsou vybírány takové
akce, aby byly pro žáky přínosné.
Divadla
Knihovna
města
Plzně

objednáno 31 představení
uskutečněno 29 představení (v Polanově síni)
1. třídy
3
pořady

2. třídy
3
pořady

3. třídy
6
pořadů

4. třídy
7
pořadů

5. třídy
4
pořady

6. třídy
2
pořady

7. třídy
2
pořady

8. třída
1
pořady

Divadlo
J. K. Tyla

1 představení (6. tř.)

Divadlo
Alfa

objednáno 7 představení
uskutečněna 4 představení (1. – 6. tř.)
další 2 představení - ocenění za dlouhodobou spolupráci se seniory
divadelní představení (4. - 5. tř.)

Hrad

Výroční zpráva
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Švihov
Zámek
Nebílovy

divadelní představení (1. tř.)

Kulturní představení
Plzeňská filharmonie

Máme rádi zvířata (1., 2., 3. a 5. ročník)

Festival
dokumentárního filmu

Jeden svět (6. ročník)

Vzdělávací pořady
Kulturní
dům Peklo
13. ZŠ
Plzeň
13. ZŠ
Plzeň

Čína - říše mocného draka (6. – 9. tř.)
Dravci a sovy (1. - 9. ročník)
Beseda s pracovníkem ZOO Plzeň (1. stupeň, 7. tř.)
Návštěva kulturních památek v Plzni

Plzeňské
podzemí

Muzeum
loutek

Plzeňská
věž

Galerie 13

Pivovarské
muzeum

Národopisné
muzeum

VI.A

VII.A, IX.A

III.A

IX.A

VII.A

VII.A

Školní parlament
Školní parlament má na naší škole již tradici. Je složen ze zástupců 3.-9. tříd. Činnost
školního parlamentu napomáhá při prevenci sociálně nežádoucích jevů, neboť žáci za pomoci
svých třídních učitelů organizují pro sebe a své spolužáky nejrůznější činnosti. Celoroční
činnost školního parlamentu je zachycena na fotografiích. Již pátým rokem je vedena kronika
školního parlamentu. Na posledním setkání bylo provedeno hodnocení činnosti za celý školní
rok. Nocování školního parlamentu ve škole bylo odměnou za celoroční práci žáků.
Akce školního parlamentu nabízí možnost, jak efektivně trávit volný čas. Tím výrazně
napomáhá při prevenci rizikového chování žáků.
Soutěže a akce školního parlamentu:
Říjen
- O nejlepší výrobek z kaštanů a jiných přírodnin - III. A
Listopad:
- Sběr papíru - IX. A
- O nejhezčího draka - VIII. A
- Veřejná sbírka „Kůň terapeut“ – sbírka na výcvik koní, kteří pomáhají v ústavech a
léčebnách při rehabilitaci dětí - III. A

Výroční zpráva
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Prosinec:
- Nejhezčí vánoční přání - VI. B
Leden:
- Turnaj ve florbale - VII. B
- Pohádkové bludiště pro budoucí prvňáky - VII. A
- Nejzdařilejší zimní báseň - V. A
Březen:
- Skřivánek školy - I. stupeň (pěvecká soutěž) - III. A
Duben:
- Skřivánek školy - II. stupeň (pěvecká soutěž) - III. A
- Sběr starého papíru - IX. A
- Dopravní soutěž - IV. A, B
Květen:
- V. B hledá talent
- Nejhezčí obrázek z víček z PET lahví - VI. A
Červen:
- Nocování žákovského parlamentu ve škole
Dlouhodobé akce
- adopce krokodýla siamského v ZOO Plzeň
- tradičně proběhly dvě sběrové akce starého papíru. Za sběr papíru jsme v soutěži mezi
školami v Plzeňském kraji získali 4. místo. Sebráno bylo 12 tun starého papíru. Do KRPŠ
byla předána prémie v hodnotě 3 000,- Kč.
Environmentální výchova na škole
Environmentální výchova je jedno z průřezových témat RVP pro ZV. I naše škola
zapracovává ekologické aspekty do jednotlivých vyučovacích předmětů v návaznosti na
učební plány.
Pro podporu environmentální výchovy žáci navštívili různé akce a zúčastnili se některých
programů a exkurzí
adopce krokodýla, odevzdání peněz do ZOO
II.B – účast v soutěži ve sbírání žaludů a kaštanů pro zubry a medvědy v ZOO
– žáci získali 1. místo
Beseda s mluvčím plzeňské ZOO pro 1. stupeň
Soutěž o nejhezčí obrázek vytvořený z víček z PET lahví
Dravci – beseda s ukázkami letu pro 1. – 6. ročník
Sbírka na výcvik hiporehabilitačního koně – vybralo se 1 160,- Kč
Den Země – výstava v prostoru školy, soutěž pro žáky školy, po celý den byla
promítána prezentace, na jejíž přípravě se podíleli sami žáci.
Výroční zpráva
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Exkurze – Národní technické muzeum a letiště Praha
Exkurze – jaderná elektrárna Temelín
Čína, říše mocného draka – naučný program
-

aktuálně při výuce byly využívány jednorázově akce jako Den Země, Den životního
prostředí, Den zvířat, Den vody, Den boje proti kouření

-

v rámci péče o prostředí a zeleň v okolí školy bylo využíváno prostředí školní zahrady

-

pokračovaly aktivity podporující ekologizaci provozu školy. Na škole třídíme odpad
(žluté koše na tříděný plast jsou umístěné na chodbách na každém patře, modré koše na
papír ve třídách, červený a zelený kontejner na elektroniku a staré baterie se nachází
v přízemí školy)

-

ve škole dvakrát proběhla velká sběrová akce starého papíru, které se zúčastnili téměř
všichni žáci naší školy

-

naše škola se zapojila do projektu Recyklohraní, v rámci kterého jsme zdarma obdrželi
kontejnery na sběr elektrického odpadu a starých baterií, zapojili jsme se do soutěže o
vánoční koledu s ekologickým námětem, kterou jsme vymysleli, natočili a nazpívali

-

v letošním školním roce jsme v rámci environmentální výchovy využili nabídky, která
přišla ze zoologické zahrady, a navštívili jednotlivé výukové programy, probíhající přímo
v ZOO.
13.10.2010 – II.A – Zvířátka z pohádek
13.10.2010 – II.B – Zvířátka z pohádek
21.10.2010 – III.A – Naše příroda
21.10.2010 – III.B – Naše příroda
25.1.2011 – IV.A,B – Šelmy
20.4.2011 – VIII.A – Etologie
20.4.2011 – IX.A – Smysl moderních ZOO
26.4.2011 – VII.A,B – Obratlovci
27.4.2011 – VI.A,B – Ohroženi vyhubením-červená kniha
29.4.2011 – II.A,B – Česká řeka
29.4.2011 – V.AB – Šelmy

Výukové programy byly vyučujícími i dětmi hodnoceny vesměs kladně. Průvodci programem
byli milí, připravení, dokázali zaujmout. Programy byly velmi pěkně připravené, výklad i
samostatné činnosti, poznávačky a různé hry děti zaujaly a líbily se jim. ZOO samotná svým
prostředím nabízí svým návštěvníkům široký pohled do života mnoha živočišných druhů, což
je pro doplnění výuky výborné. Celkově lze považovat akci za velmi zdařilou, určitě
přínosnou pro další vzdělávání.
Všechny akce, které byly v rámci environmentálního programu uskutečněny, měly kladný
vliv na zlepšování vztahu žáků k památkám, živým tvorům, problematice odpadů a celkově k
životnímu prostředí.
6.3 Účast v soutěžích
Výroční zpráva
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Soutěž
mezinárodní
republiková

regionální

Název soutěže
--Dopravní soutěž cyklistů I. kategorie
Dopravní soutěž cyklistů II. kategorie
Astronomická výtvarná
soutěž Krteček ve
vesmíru
Dopravní soutěž cyklistů I. kategorie
Dopravní soutěž cyklistů II. kategorie
Přehlídka pěveckých
sborů
SCIO test v českém
jazyce pro 9. třídy
Sběr žaludů a kaštanů

okresní
(městská)

Počet
zúčastněných
žáků

Umístění
1.místo 2.místo 3.místo

3

---

---

---

6.

3

---

---

---

5.

12

x

3

x

3

x

22

x

1

x

1 třída

x

4

x

3

x

3

x

Branný den s městskou
policií
Dopravní soutěž cyklistů I. kategorie
Dopravní soutěž cyklistů II. kategorie
Florbalový turnaj

jiné

8

x

Vyučující se snaží vést své žáky k účasti ve vědomostních, uměleckých či sportovních
soutěžích. V letošním školním roce se účastnili žáci okresních kol Olympiády z českého
jazyka, fyziky, matematické Pythagoriády či fyzikální Archimediády. I když se neumístili
právě na stupních vítězů, každá účast žáků v soutěžích je
ohodnocena alespoň na půdě školy.
Velkou radost nám opět udělali dopraváci. Obě družstva –
mladších i starších žáků – postoupila do republikového
kola, kde od pomyslné bedny vítězů je dělil jen malý rozdíl
trestných bodů. Oceněním jejich velké
práce bylo mimo jiné i přijetí u primátora
města Plzně.
Škole byla udělena zvláštní cena za
dlouhodobou spolupráci s Domovem pokojného stáří Sv. Alžběty Diecézní
Charity Plzeň a naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních
služeb v oblasti. Žáci z 1. i 2. stupně kromě krásných dárků dostali jako
ocenění divadelní představení v divadle Alfa.
Škola také podporuje žáky, kteří se ve svém volném čase věnují sportovním
Výroční zpráva
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aktivitám a umožňuje jim účast na soustředěních a soutěžích. V řadách našich páťáků máme
nadějné basketbalisty, kteří se umístili na 2. místě v celostátním finále v minibasketu,
v dalších ročnících jsou úspěšní plavci, tenisté či golfistka.
6.4 Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových programech
mezinárodní spolupráce
Škola se ve školním roce 2010/2011 neúčastnila žádného mezinárodního programu.
6.5 Partnerství se školami v tuzemsku
I ve školním roce 2010/2011 naše škola byla v blízkém kontaktu s mateřskými školami,
jejichž děti nastupují k nám do 1. ročníku. Vedení školy se účastní aktivu předškoláků, kde
jsou podávány základní informace o škole, děti z MŠ se přišly podívat přímo na vyučování do
1. tříd.
Byla navázána sportovní spolupráce s Masarykovou základní školou v Plzni. Vyučující
tělesné výchovy se svými kolegy zorganizovali pro žáky 2. stupně sportovní den, který byl
velmi dobře hodnocen jak žáky, tak učiteli. Proto bychom rádi v příštím roce na tuto aktivitu
navázali.
6.6 Partnerství se školami v zahraničí
Nemáme žádnou partnerskou školu v zahraničí.
6.7 Přehled školou zrealizovaných a předložených projektů financovaných z cizích
zdrojů
Subjekt
MMP-KVV
MMP
MMP

Program
Nadační fond pro podporu
vzdělávacích programů a
mimoškolních aktivit
Podpora aktivit k technickému
vzdělávání
Podpora primární prevence
sociálně patologických jevů

Obdržená dotace
30 000,-Kč
23 000,-Kč
30 000,-Kč

Podpora výuky cizích jazyků

35 000,-Kč

Celkem získaných prostředků nad rámec rozpočtu

118 000,-Kč

MMP

Peněžní dotace slouží k nákupu pomůcek, knih, výukového SW, k realizaci adaptačního kurzu
pro 6. třídy, školení pedagogů v oblasti prevence a na podporu dalších aktivit se žáky v rámci
výchovně vzdělávacího procesu.
Výchovné poradenství
6.8 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů
Práce se žáky s poruchami učení
Integraci žáků s vývojovými poruchami je věnována velká pozornost. Pro všechny žáky
s poruchami učení a chování jsou vypracovány individuální plány, které po konzultaci s PPP
určitými opatřeními řeší problém vývojových poruch. Důsledně je přistupováno k hodnocení
integrovaných žáků. Žáci I. stupně s poruchou dyslexie navštěvují kroužky ANP, které vedou
proškolené učitelky. Kartotéku integrovaných žáků vede výchovná poradkyně, která tyto žáky
Výroční zpráva
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sleduje a odesílá je na kontrolní vyšetření dle doporučení PPP, popřípadě při výrazném
selhávání na základě doporučení TU zajišťuje vyšetření nová.
V letošním školním roce bylo na vyšetření do PPP posláno celkem 10 nových žáků.
Integrováno bylo k 30.6.2011 celkem 69 dětí. Na I. stupni je to 46 žáků a na II. stupni 23
žáků:
-

se specifickými poruchami učení (SPU) – 60
s poruchami chování -1
více vad – 3
s poruchami řeči – 3
s autismem – 1
nadaní žáci – 1

Práce s problémovými žáky
Výchovná poradkyně připravuje společně s TU podklady pro jednání s rodiči problémových
žáků na výchovné komise, kterých se zúčastňuje, provádí zápis jednání, včetně doporučení
k nápravě.
U některých zvláště problémových žáků se osvědčuje součinnost s OSPOD příslušného
městského obvodu. Výborná spolupráce je s OSPOD ÚMO 2.
Studium na víceletých gymnáziích
Pro nadané žáky 5. tříd připravuje VP veškeré informace o studiu na víceletých gymnáziích,
se kterými jsou rodiče seznámeni prostřednictvím VP a TU. V letošním roce byli přijati na
gymnázia 2 žáci z 5. tříd.
Podávání informací
Pravidelné podávání informací učitelům jak k integrovaným žákům, tak k volbě povolání
probíhá na pedagogických radách. Rodiče jsou informováni na třídních aktivech a
prostřednictvím webových stránek školy.
Rozmisťovací řízení – vycházející žáci
Po celý školní rok jsou průběžně podávány informace k volbě povolání jak žákům, tak
rodičům vycházejících žáků. Ti dostávají první důležité informace na prvním aktivu, posléze
individuálně při konzultacích.
Pro vycházející žáky jsou zorganizovány besedy na Úřadu práce s obsáhlými informacemi
včetně příslušných materiálů k jednotlivým povoláním. Veškeré další informace získávají žáci
v předmětu Volba povolání, který je realizován v 9. ročníku v 1. pololetí školního roku a v
8. ročníku ve 2. pololetí.
V rámci správné volby dalšího studia se všichni žáci 9. ročníku zapojili do testování SCIO.
Bylo provedeno online ve školní počítačově učebně z ČJ, MA, AJ a OSP (obecné studijní
předpoklady). Každý z žáků obdržel své vlastní hodnocení, které ho mohlo nasměrovat na
správný druh střední školy.
Celkem ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 26 žáků. 24 žáků získalo základní
vzdělání, 1 žákyně ukončila v nižším ročníku. Jedna žákyně z 9. ročníku pokračuje ve studiu
v zahraniční škole.
6.9 Spolupráce s PPP, SPC
Škola nejvíce spolupracuje s PPP Plzeň a SPC Zbůch. Do plzeňské poradny jsou žáci posíláni
na vyšetření buď na žádost rodičů, nebo na základě doporučení učiteli (po dohodě s rodiči).
Výroční zpráva
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Ve školním roce 2010/2011 pracovali ve škole 2 asistenti pedagoga. První asistentka
pokračovala při integraci dívky s více vadami na 1. stupni, druhá asistentka byla přijata na
základě žádosti o přijetí žáka 2. stupně na invalidním vozíku.
6.10

Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO a dalšími institucemi

KRPŠ – Klub rodičů a přátel školy 13. ZŠ Plzeň
Sdružení rodičů bylo založeno v roce 2003. Téměř všichni rodiče jsou zapojeni do sdružení a
formou finančních příspěvků tak napomáhají škole při zajištění odměn na akce školy či
školního parlamentu.
Pedagogická praxe na 13. ZŠ Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická:
Aprobace

Počet učitelů
praxe

Termín

bloková náslechová praxe

VV

1

listopad

bloková výstupová praxe

1. stupeň

6

listopad

INF-TECH. P.

3

únor, březen

AJ

1

březen, duben

D-OV

2

březen, duben

MA

1

březen, duben

Druh praxe

souvislá praxe
výstupová pedagogická
praxe
výstupová pedagogická
praxe
výstupová pedagogická
praxe

Účast ŘŠ a ZŘŠ na semináři Pedagogická praxe na školách.
Spolupráce se studenty FPE – dotazníky a praktické části pro bakalářské a diplomové práce.
Střední odborná škola profesora Švejcara:

Druh praxe

Počet učitelů praxe

Termín

1

září

Kontaktní osoba

Termín

tajemnice ZŠ

květen

Souvislá praxe
Obchodní akademie:
Druh praxe
Odborná praxe

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická:
Druh praxe

Výroční zpráva
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Odborná praxe

Diplomovaný
nutriční
terapeut

vedoucí
školní
jídelny

prosinec, únor

ÚMO Plzeň – OSPOD
Škola spolupracuje s pracovníky odboru sociálního a péče o dítě městských částí dle pobytu
žáků při řešení chování a školní docházky problémových žáků. Ve všech případech byla
dobrá součinnost při řešení závažných výchovných problémů a záškoláctví.
Úřad práce v Plzni
Vycházející žáci navštěvují organizované besedy, kde získají obsáhlé informace a materiály
k jednotlivým povoláním. Žáci pravidelně navštěvují tento úřad před rozhodnutím o svém
budoucím směrování na střední školu. Výchovná poradkyně s úřadem spolupracuje a získává
tak všechny aktuální informace spojené s výběrovým řízením a nabídkou míst ve středním
školství.
Policie ČR a Městská policie Plzeň
Škola využívá pro své žáky cyklus přednášek pro 1. a 2. stupeň.
7

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena inspekce ČŠI.
8

Výkon státní správy
8.1.

Rozhodnutí ředitele školy (dle § 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.)

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Přijetí do 1. třídy / cizince
Přijetí k základnímu vzdělávání – přestup
Povolení individuálního vzdělávacího plánu
Uvolnění žáka z výuky TV
Povolení pokračování v základním vzdělávání
8.2.

Počet odvolání
-------------

Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho důvodných
- z toho částečně důvodných
- z toho nedůvodných
- z toho postoupených jinému orgánu

9

Počet
6
47/3
20
38
12
0

-----------

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Semináře hrazené z rozpočtu školy:
Na vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 byla vyčleněna částka
20 950,- Kč.
Období

I. pololetí

II. pololetí

Počet akcí

19

21
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Počet pedagogů
Částka

20

24

9 970,-Kč

10 980,-Kč

Celkem za I. a II. pololetí

20 950,-Kč

Finanční prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků byly kromě seminářů
zaměřených na prohloubení odbornosti věnovány na školení a doškolovací kurzy pro
zdravotníky zotavovacích akcí, využití ICT ve výuce a cizí jazyky.
Pedagogové se též zúčastnili některých kurzů a tematických exkurzí jako samoplátci.
Některé semináře byly bezplatné:
-

Nakladatelství FRAUS, DIDAKTIS

-

ČČK - aktiv zdravotnic

-

PPP Plzeň-město - workshopy k prevenci rizikového chování

-

KCVJŠ – vzdělávací programy v rámci projektů DVPP v Plzeňském kraji
(financováno ESF a státním rozpočtem ČR)

Jedna z asistentek pedagoga ukončila bakalářské studium na univerzitě J. A. Komenského
v Praze (speciální pedagogika – vychovatelství) a bude pokračovat ve studiu magisterském,
druhá asistentka prošla povinným kurzem pro asistenty na KCVJŠ, jedna vyučující dokončila
studium pro rozšíření kvalifikace a aprobovanosti na pedagogické fakultě ZČU Plzeň, katedře
celoživotního vzdělávání (učitelství AJ pro ZŠ).
10

Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Na škole nepracuje odborová organizace. Vedení školy se snaží o kvalitní sběr a předávání
informací na pravidelných provozních poradách a pedagogických radách, pomocí
elektronické pošty a síťových disků, informačních tabulí.
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2010
1

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat
2

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010
( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní
27,638/26,867
15,910/15,175
24 118,-Kč

13 273,-Kč

Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)

a) Příjmy (kalendářní rok 2010)

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy

Hlavní
činnost
13 985
--4 385
--80
--3 741

Doplňková
činnost
------134
--459
---

CELKEM
13 985
--4 385
134
80
459
3 741

b) Výdaje (kalendářní rok 2010)

Investiční
Neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP)
ostatní náklady

Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
--13 985
---

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost

CELKEM

3 552
8 206
---

--441
---

3 552
22 632
---

10 072
53
3 632
31
88
109
---

299
--107
9
20
--1 025

89
31
33
------10

10 460
84
3 772
40
108
109
1 035

---------

1 197
1 077
--550

41
2
--5

1 238
1 079
--555

- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku

Výroční zpráva
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spotřeba materiálu

---

3 922

230

4 152

Investiční výdaje tvoří:
- multifunkční hřiště - doplatek
- osobní výtah
- rekonstrukce elektroinstalace
- zahradní domek
- šlehací stroj ve školní kuchyni
- myčka nádobí
- odvod do rozpočtu MMP
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2010)
Limit
40,78
9 864
53
13 987

Přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky na platy
Mzdové prostředky – OPPP
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“

Skutečnost
40,908
9 864
53
13 985

Rozdíl
+ 0,128
0
0
-2

Komentář:
- Navýšení limitu zaměstnanců – mírný nárůst dán zástupy za nepřítomné zaměstnance
- Ostatní neinvestiční náklady – vráceny nevyužité prostředky z rozvojového programu ÚZ
33 025 – dodavatel nebyl schopen požadovaný výukový SW v daném termínu dodat
d)

Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených
Kč), v rámci jakého programu

Vzdělávání

Počet pedagogických
pracovníků

Vedoucích pracovníků

2

V oblasti cizích jazyků
V oblasti SIPVZ – ICT
K prohloubení odbornosti
Odborná literatura pro učitele
CELKEM

8
6
23
28
67

Kč
2 850,(z toho z provozních
prostředků 350,-)
8 810,2 250,18 170,32 651,64 731,-

Vzdělávání v oblasti prohloubení odbornosti zahrnuje i školení a semináře vztahující se k ICT
technice a jejího použití. Program SIPVZ ve školním roce 2010/2011 nebyl vyhlášen.
Výroční zpráva za rok 2010/2011 byla projednána Pedagogickou radou dne 11.10.2011 a
schválena Školskou radou 13. ZŠ Plzeň dne 13. října 2011.
V Plzni 14.10.2011

Mgr. Zdeňka Vrátníková
ředitelka školy
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Příloha 1 – „Psalo se o nás“

Výroční zpráva

24

2010/2011

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výroční zpráva

25

2010/2011

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45,
příspěvková organizace
Příloha 2 – Úspěchy
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Dalším minibasketbalistou byl
Gracjan Sosinsky a Jaroslav Stupka
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