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1 Vzdělávací program školy
Ve školním roce 2018/2019 probíhalo vzdělávání v 1.-9. ročníku podle vzdělávacího
programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. ZŠ Plzeň, 1. upravená verze,
č. j. 2ZS/0049/2013.

2 Podmínky vzdělávání
Ve školním roce 2018/2019 bylo na škole zřízeno 24 kmenových tříd (15 na 1. stupni
a 9 na 2. stupni). K dispozici bylo 7 odborných učeben (učebna informatiky, laboratoř F – Ch,
dílna, kuchyňka, učebna výtvarné výchovy, hudební sál, učebna cizích jazyků). Vzhledem
k nárůstu počtu žáků slouží laboratoř (učebna) F – Ch a učebna výtvarné výchovy i jako
kmenové třídy. Dále na škole funguje školní knihovna. Za příznivého počasí lze výuku
realizovat v atriu, kde jsou k dispozici dvě přírodní učebny.
Celkový počet žáků k 31. 10. 2018 byl 606 žáků. Celkový počet žáků přihlášených do
školní družiny k 31. 10. 2018 byl 231 žáků. Do zájmových útvarů školní družiny bylo
přihlášeno 178 žáků.
Ve školním roce 2018/2019 bylo ve školní družině opět otevřeno 8 oddělení, z toho 5
v budově školní družiny a 3 ve třídách 1. stupně v budově školy.
Celkově lze podmínky vzdělávání hodnotit kladně. V současnosti se vyskytujeme na
hranici kapacity školy v počtu žáků. Z tohoto důvodu se snažíme řešit prostory pro školní
výuku i prostory pro činnost školní družiny (výhledově půdní nástavba křídla – pavilonu ŠD,
výstavba druhé tělocvičny, přístavba školní jídelny….).

2.1 Personální podmínky
Na vzdělávání žáků se podílelo 35 učitelů, 1 asistent pedagoga a 8 výchovných
pracovníků (školní družina). Většina předmětů byla ve sledovaném období vyučována ve
shodě s učitelskou aprobací. Výjimkou byla výuka informatiky, pracovní výchovy, dále
částečně výuka anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy a výtvarné výchovy.
Učitelé spolu úzce spolupracují, dle zájmu se účastní mimoškolních kolektivních akcí.

2.2 Kvalita pracovního prostředí
Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání jsou vzhledem k finančním
možnostem vyhovující.
Škola je vybavena 25 interaktivními tabulemi a 8 interaktivními panely. V počítačové
učebně je k dispozici 30 počítačů. Dalšími 24 počítači je vybavena učebna cizích jazyků. Dále
mají možnost žáci používat v několika kmenových třídách žákovská PC. Pro potřeby výuky
slouží 5 vizualizérů. V průběhu školního roku proběhl servis všech dataprojektorů na škole a
došlo k výměně 7 dataprojektorů.V rámci projektu PROSIT škola obdržela 1 interaktivní
panel a 5 tabletů. Nově jsou prostory půdní vestavby a proinkluzivního koutku pokryty WiFi.
Na škole se malovaly a opravovaly třídy, školní družina. Průběžně se prováděly
drobné údržbářské práce (např. výměna světel na toaletách, čištění koberců, výměna zámků).
Opravovaly se stoupačky vody a odpadů (havarijní stav), opravovalo se čerpadlo pro
vzduchotechniku, proběhl servis kanalizačních systémů, repasovaly se žaluzie v celé škole.
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V kancelářích se instalovala klimatizace. Během letních prázdnin proběhla další etapa
rekonstrukce elektroinstalace v přízemí budovy školy, instalovala se pánev do školní jídelny +
elektro přípojka. Obnovil se nábytek v ředitelně školy, položila se nová podlaha u zástupkyň
ředitelky školy. Dále proběhla renovace parket v kabinetě v 1. patře. Ve vrátnici se zvětšovalo
okénko vzhledem k lepšímu sledování bezpečného pohybu žáků a veřejnosti ve škole.
Regály v elementárním kabinetu se vyměnily za skříně, do šaten v suterénu se
zakoupily 3 skříňky. Dokoupily se potřebné lavice a židle. Do školní kuchyňky se pořídily 2
nové skříně. Do školní jídelny se pořídil kontrolní a výdajový terminál, dále se vyměnil
konvektomat a pánev. Obměnilo se 5 kancelářských židlí a pořídily se nové židle do
sborovny. Pro potřeby hudební výchovy se pořídily dvoje klávesy se stojany
Z OP VVV („Šablony“) se pořídilo např. několik řezaček a skartovaček,
dataprojektory, didaktické pomůcky, knihy do školní knihovny.
Pomůcky a učebnice se pořizují na základě požadavků metodických zařízení a školní
družiny. Nakoupily se chybějící tituly vzhledem k počtu žáků v jednotlivých třídách i
k aktuálnímu stavu opotřebení učebnic. Dále se dokoupila nová aktualizovaná vydání učebnic
matematiky, českého jazyka a občanské výchovy. Na 1. stupni se obnovily učebnice čítanky
(2. a 5. ročníky) a učebnice hudební výchovy (4. ročníky).
Z projektu „Podpora sportu“ se nakoupily např. tenisové rakety, tenisová síť, míčky.
Dále se finanční prostředky použily na údržbu umělé trávy, ochranných sítí a zeleně. Z grantu
na podporu technických činností se zakoupila 3D tiskárna.
Ve školní družině se průběžně doplňovalo a obměňovalo stávající vybavení her,
stavebnic a drobných sportovních potřeb. Proběhl nákup drobných výtvarných potřeb a
materiálu pro pracovní a kreativní činnosti. Do školní zahrady byl zakoupen dřevěný zahradní
nábytek.
Školní družina odebírá časopisy Informatorium 3 – 8, Amos, ABC a Mateřídouška.
Ve škole funguje bufet, k dispozici jsou dva automaty na mléčné výrobky. Dvakrát
měsíčně jsou dodávány mléčné výrobky (popř. ovoce) v přepravkách pro jednotlivé třídy.

3 Výchovné poradenství a prevence rizikového chování
Na škole pracuje výchovná poradkyně, která má požadovanou kvalifikaci. Výchovná
poradkyně se podílí zejména na řešení výchovných a vzdělávacích problémů, mapuje žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, realizuje poradenství v oblasti profesní orientace. Zde
probíhá spolupráce s IPS Úřadu práce v Plzni. Na 2. stupni je umístěna nástěnka výchovného
poradenství a prevence. Na vhodném místě je umístěna schránka důvěry. Výchovná
poradkyně úzce spolupracuje se školním metodikem prevence.
Výchovná poradkyně a metodička prevence se pravidelně zúčastňují setkání a seminářů pro
jejich oblast působení (např. pravidelná setkání výchovných poradců a školních metodiků
prevence v pedagogicko-psychologické poradně, účast na seminářích Open workshop „Rovné
příležitosti ve vzdělávání“, „Adventní kulatý stůl kariérového poradenství“, „Kariérové
poradenství).
Škola odebírá odborné časopisy – „Školní poradenství v praxi“, „Prevence“.
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3.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli integrováni do běžných tříd, výuka
některých z nich probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na základě
doporučení a závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a žádosti
zákonného zástupce dítěte bylo v průběhu školního roku 2018/2019 vypracováno 32 IVP (16
žáků na 1. stupni, 16 žáků na 2. stupni). Na škole působil jeden asistent pedagoga (na 2.
stupni). Dalším 16 žákům byla poskytována podpůrná opatření druhého stupně bez IVP.
Podpůrná opatření prvního stupně – přímá podpora v hodinách byla poskytována u 14 žáků 1.
stupně a u 9 žáků 2. stupně.
Na škole mají možnost žáci 1. stupně navštěvovat v případě potřeby cvičení
výslovnosti. V rámci projektu „Šablony“ pro 2. ZŠ proběhlo doučování vybraných žáků
v deseti třídách, po celý rok byly organizovány schůzky dvou čtenářských klubů a klubu
zábavné logiky a deskových her. V rámci projektu PROSIT byl zřízen pro výuku žáků
proinkluzivní koutek.
Na sestavení a plnění individuálních vzdělávacích plánů spolupracovali zejména třídní
učitelé (učitelé českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, fyziky), výchovná
poradkyně, PPP a rodiče příslušných žáků. Během školního roku docházelo k pravidelnému
hodnocení vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními.
Všichni vyučující byli průběžně informováni o žácích, kteří vyžadují zvýšenou
pozornost a individuální péči.
Zájemci z řad učitelů absolvovali vzdělávací semináře, např. „Vzdělávání žáků
s odlišným mateřským jazykem, „Inkluze“, „Autismus“, „Metody hodnocení a klasifikace
žáků se specifickými poruchami“.
Nadané žáky škola podporuje individuálním přístupem (zadávání náročnějších úkolů,
vedení skupin, příprava projektů, spolupráce 1. a 2. stupně, pomoc slabším spolužákům,
doprovod na hudební nástroje, předvádění cviků apod.). Zapojují se do soutěží, olympiád,
projektů apod. Mají možnost se realizovat v práci pro školní časopis nebo se zapojit do
činnosti žákovského parlamentu. Hudebně nadaní žáci navštěvovali sborový zpěv. Žáci měli
také možnost využít nabídky zájmových kroužků, nepovinných předmětů na škole.
Úspěšní a nadaní žáci jsou prezentováni na nástěnce úspěchů v přízemí školy, ve
školním rozhlase, na webu školy nebo prostřednictvím médií.

3.2 Spolupráce s PPP, SPC
Spolupráce s PPP, popř. SPC byla zaměřena zejména na pomoc při diagnostikování
dětí se školní nezralostí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodiče mají možnost
zažádat o vyšetření dítěte v PPP k profesní orientaci a ověřit si předpoklady pro daný typ
studia nebo žádat o konzultaci v případě uplynutí doby platnosti vyšetření.
Na škole probíhá jedenkrát měsíčně zdarma pedagogicko-psychologické poradenství
(realizované pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni) pro potřeby rodičů,
žáků, učitelů. Pravidelně dochází k hodnocení vzdělávání žáků podle IVP.
Některá vyšetření v PPP nebo u soukromého lékaře, psychologa si rodiče zařizovali
sami.
V případě potřeby jsou někteří žáci v ambulantní péči Střediska výchovné péče nebo v
jiných doporučených centrech.
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3.3 Spolupráce s rodiči, policií, s ÚMO 3 a MMP – OŠMT, s Úřadem
práce
Rodiče mají možnost projednávat prospěchové i výchovné problémy s příslušnými
pedagogy v rámci třídních aktivů a konzultací (dle potřeby kdykoliv po předchozí domluvě).
Se svými problémy se mohou obrátit i na vedení školy, výchovnou poradkyni nebo školního
metodika prevence. Jednou měsíčně je možnost navštívit pedagogicko-psychologické
poradenství na škole.
Ve školním roce 2018/2019 byly svolány 2 výchovné komise. V případě potřeby vždy
kontaktujeme Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
Pro širší veřejnost je organizován Den otevřených dveří. Dalšími akcemi jsou
například koncerty pro veřejnost, tenisový turnaj smíšených dvojic. Školní družina pořádala
pro rodiče a děti například akci „Splněná přání a Vánoční trh“, „Masopustní průvod“, „Se
zajícem do pohádky“.
Škola využívá nabídek od rodičů a zapojuje je do chodu školy.
Škola se zúčastnila řady akcí pořádaných MMP a PO města Plzně, např.:
-

-

výtvarná – „Přijela k nám pouť“
účast na akci Dny vědy a techniky Západočeské univerzity (9. B)
DEPO 2015 – „Inovujeme Plzeň“ (v rámci Pv 8. roč.), 100PY - 100 let republiky
očima pěti generací (v rámci Pv 9. B, 4. A, B), výstava „Za barokem“ (7. B)
„Zažijte to znovu“ – interaktivní výstava v rámci 100. výročí vzniku ČR (6. C, 9. A)
Městská policie – přednášky (8. a 9. ročníky)
„Bubny do škol“ – mezinárodní den Pohřešovaných dětí, tzv. Pomněnkový den
(záštita Policie ČR) – 1. stupeň
program Protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN (dívky 9. roč.)
besedy s Městskou policií (8. a 9. ročníky)
„Ručičky kraje“ (8. B)
v rámci projektu PROSIT návštěva + program v Centru robotiky (5. C) + exkurze:
vozovna Karlov (8. B), Plzeňská teplárna ZEVO Chotíkov (7. A), Vodárna – čistírna
odpadních vod (9. B)
pro zájemce semináře v Centru robotiky (interaktivní panely Promethean, interaktivní
učebnice ve výuce Inf, PASCO)
účast vybraných pedagogů v rámci MAP (místní akční plán) kulatých stolů, seminářů,
workshopů („Rovné příležitosti ve vzdělávání“, „Jednání s problémovým klientem“,
„Oživme výuku pomocí moderních technologií“, „Mobily ve škole užitečně“, zasedání
městského žákovského parlamentu).

Vycházející žáci se během podzimních měsíců zúčastnili úvodní informační schůzky na
IPS o možnostech výběru studia po skončení povinné školní docházky. Dětem byly
doporučeny individuální konzultace s rodiči na tomto úřadu.
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3.4 Přijímací řízení na střední školy a učiliště
Ve školním roce 2018/2019 vycházelo po ukončení povinné školní docházky 51žáků,
z toho 38 žáků bylo přijato na školy ukončené maturitou a 13 žáků na obory s výučním listem.
Na víceletá gymnázia se hlásilo 25 žáků z 5. ročníků, ke studiu bylo přijato13 žáků. Ze 7.
ročníku se hlásilo 7 žáků, ke studiu bylo přijato 6 žáků.
Během celého období výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli a
příslušnými učiteli 5., 7. a 9. ročníků. Výchovná poradkyně průběžně informovala žáky o
Dnech otevřených dveří na příslušných školách, o přehledu středních škol. Žáci byli
upozorňováni na akce, které mohli navštívit spolu i s rodiči. V průběhu školního roku se čtyři
střední školy přímo prezentovaly v 9. třídách.
Důležité informace získávali žáci i v rámci výuky volby povolání v předmětu pracovní
výchova (občanská výchova, výchova ke zdraví). Skupina žáků z 8. roč. navštěvovala
technický kroužek na Střední škole informatiky a finančních služeb. Žáci 8. ročníků navštívili
informačně poradenské centrum Info Kariéra. 9. B navštívila akci Dny vědy a techniky.
Dívky 8. ročníků navštívily v DEPU akci „Inovujeme Plzeň“ (největší regionální setkání
inovátorů v Plzni). Třída 8. B navštívila akci „Ručičky kraje“, žáci 8. A se aktivně zúčastnili
projektového dne „Naše firmy“. Byly zorganizovány exkurze, např. Karlovy Vary – muzeum
+ sklářská huť, Veletrh Brno, Zemědělské muzeum Praha, Vodárna – čistírna odpadních vod,
Plzeňská teplárna ZEVO Chotíkov.
Žáci 2. stupně se mohli zapojit blokově do kroužku 3D modelování pod vedením Ing.
Z. Jůzy, Ph.D. Zájemci z 8. ročníků se zúčastnili v rámci projektu Technik akce „Den na
strojní průmyslovce“. V rámci projektu Podpory odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
zájemci z řad 8. ročníků navštívili firmu Streicher. Vybraní žáci 8. ročníku ve svém volném
čase pracovali na modelu – Leonardovy létající stroje, který prezentovali na SŠP strojnické a
SOŠ profesora Švejcara (získali 5. místo).
Cenné informace získali žáci i při návštěvě IPS na Úřadu práce. V dubnu 2019 proběhl
projekt „Pilník“ – intenzivní příprava na přijímací řízení (4 dny). Aktuální informace o
přijímacím řízení jsou umístěny na nástěnce výchovného poradenství, na webu školy.
Výchovná poradkyně průběžně poskytovala žákům a rodičům informace a pomoc v
souvislosti s přijímacím řízením na příslušné školy.

3.5 Prevence rizikového chování
Prevence rizikového chování dospívajících byla zajišťována Dlouhodobým programem
primární prevence, který byl realizován lektory P – centra o.p.s. Plachého 6, Plzeň.
Dále prevenci rizikového chování realizovali zástupci Městské policie Plzeň během besed o
kriminalitě mládeže, organizace I Matter s tématem Jak předejít šikaně. V oblasti primární
prevence byla dále využita řada výjezdů v rámci Paměťových institucí.
Zařazení jednotlivých ročníků:
6. ročník
Paralympijský školní den – projekt Kliko.
Exkurze do environmentálního centra Krsy, poznávací zájezd do Národního muzea v Praze,
návštěva Bečova nad Teplou - Relikviář svatého Maura - v rámci Paměťových institucí,
7

využití interaktivního výukového programu Západočeské galerie na etické téma - rozdíly v
životě a chování lidí ve městě a na venkově.
7. ročník
Poznávací zájezd do Bečova nad Teplou - Relikviář svatého Maura - v rámci Paměťových
institucí, využití interaktivního výukového programu Západočeské galerie na etické téma rozdíly v životě a chování lidí ve městě a na venkově.
8. ročník
Hodinová beseda o kriminalitě mládeže v rámci předmětu občanská výchova zajištěná
Městskou policií Plzeň v prostorách školy.
Beseda na téma šikana a kyberšikana realizovaná organizací I Matter aneb jak předejít šikaně.
Dlouhodobý primárně preventivní program realizovaný lektory P- centra v prostorách školy
v rozsahu 8 vyučovacích hodin.
9. ročník
Hodinová beseda o kriminalitě mládeže v rámci předmětu občanská výchova zajištěná
Městskou policií Plzeň v prostorách školy.
Beseda na téma šikana a kyberšikana realizovaná organizací I Matter aneb jak předejít šikaně.
Interaktivní program zaměřený na téma následky fašismu - návštěva Lidic - opětovné využití
programu organizace Paměťové instituce národa.
Žákyně 9. ročníků navštívily program Protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN ve
vlakové stanici Plzeň – Jižní předměstí.
V oblasti nespecifické primární prevence se uskutečnily projektové dny v 1. - 9. ročníku
zaměřené na téma etika, dále akce sportovního a kulturního zaměření, pravidelné schůzky
žákovského parlamentu, školní výlety, LVZ, návštěvy ZOO, Techmánie., další exkurze. Ve
všech ročnících probíhaly aktuálně videoprojekce k tématu nebezpečí kouření, alkoholismu,
drog, šikany a kyberšikany, dalších závislostí i výskytu rizikového chování dospívajících.

4 Průběh vzdělávání
4.1 Nabídka povinně volitelných předmětů a nepovinných
předmětů
Ve školním roce 2018/2019 byly nabídnuty tyto povinně volitelné předměty:



6. třídy: mediální výchova, společenskovědní seminář
9. třídy: mediální výchova, společenskovědní seminář, konverzace v anglickém jazyce

Na 1. stupni byly nabídnuty nepovinné předměty sborový zpěv, zdravotní tělesná výchova
a cvičení výslovnosti, na 2. stupni sborový zpěv.
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4.2 Zájmová činnost
Ve školním roce 2018/2019 se žáci mohli zapojit do následujících kroužků:



stolní tenis, dramatický kroužek
blokově kroužek Technik (3D modelování)

Formou pronájmu prostor (tělocvična, sportovní areál, učebny) se lze zapojit do těchto
aktivit:


taneční kroužek pro 1. stupeň, šachy, dívčí klub MAXÍK, mažoretky, pozemní hokej,
atletika, tenis, Sokol, taneční kroužek SPIRIT DANCE, hra na flétnu.

Kroužky ve školní družině:


floorball, jóga, Rytmik, pohybové hry, plavecký výcvik na TJ Radbuza, Kreativ,
keramický kroužek I, II, výtvarný kroužek, flétna a 6 kroužků Aj.

Aktivity pro dospělé: počítače pro seniory (s asistencí žáků 2. stupně), jóga (i naši
důchodci), tenis pro zaměstnance – hrazeno z FKSP.

4.3 Školní knihovna
Ve školním roce 2018/2019 přírůstky (155 knih) ani odpisy (15 knih) nebyly příliš
velké. Pro mimočítankovou četbu byly zakoupeny 2 soubory (25 a 30 knih). Žáci si převážně
atraktivní knihy často půjčují, problém je s jejich vracením. Při inventuře na konci školního
roku je značně náročné jejich vymáhání zejména od některých žáků.
Ve školní knihovně pokračují v práci dvě knihovnice, které zajišťují provoz od pondělí
do pátku. V dopoledních vyučovacích hodinách probíhají programy pro jednotlivé třídy, o
přestávkách a po vyučování mají žáci možnost vypůjčování knih. V rámci Klubu mladého
čtenáře knihovna zprostředkovává nákup knih nakladatelství Albatros a Fragment. Knihy
nakupované prostřednictvím školy jsou levnější a tato možnost je rodiči žáků hojně
využívána. Škola pak získává zdarma některé tituly a také provize je využita pro nákup
dalších knih do školní knihovny.
Ve školní knihovně je realizována vedle výuky řada poutavých akcí pro první stupeň,
níže jsou vyjmenovány ty nejzajímavější.
Hned v prvním školním týdnu se ve školní knihovně sešli žáci všech tříd prvního stupně, aby
se informovali o knihovně i výpůjčním řádu. Projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka
se účastnily první třídy. V září se uskutečnila výstava prázdninových deníků 4. a 5. tříd, žáci
si je se zájmem prohlédli a pak hlasovali pro nejlepší deník. Nejlepší autoři byli vyhlášeni a
odměněni. Už tradiční je výstava záložek z projektu „Záložka spojuje školy“, účastnilo se 300
žáků.
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky se v knihovně konala
prezentace tvořivých úkolů, na které spolupracovaly paralelní třídy.
Průběžně probíhají programy pro rozvoj čtenářské gramotnosti: Strach má velké oči,
Pohádkohraní, Den české státnosti, Na hradě Bradě, Učíme se číst a rozumět, Čtení
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s Ajdarem. Pro jednotlivé třídy proběhly i vánoční programy jako Vánoční kouzelná kniha, O
Vánoční hvězdě, Tradice v čase vánočním a Adventní čtení pro prvňáčky.
V letošním školním roce se scházejí dva čtenářské kluby, které jsou podpořeny EU a
OP VVV. Realizováno bylo 21 schůzek s různorodým zajímavým programem vedoucí ke
čtenářství, porozumění čtenému i k tvořivým aktivitám.
V 2. pololetí proběhly programy pro prvňáčky „A zase je tu drak“ a „Jak se máš,
Eliško“. „Učíme se spolu“ pomáhá ke čtenářství skupinovou prací. Využitím IT v knihovně se
zabýval program „Vím, co čtu“, 5. třídy absolvovaly „Pátráme s Sherlokem Holmesem“.
„Kdo je kdo“ bylo běhavé čtení pro 2. třídy a práce s nadpisy byla obsahem aktivity „Vesmír
v nadpisech“.
V rámci Projektových dnů v knihovně proběhly besedy se spisovatelkou Petrou
Braunovou (1. a 2. ročník) a se spisovatelkou Michaelou Fišarovou (3. a 4. ročník).
Stále jsme aktivní v projektu Čtení pomáhá, letos např. v rámci mimočítankové četby
bylo žáky věnováno na charitu 1 500 Kč.
Nově se v rámci činnosti školní knihovny konala „Noc s Andersenem“, které se
zúčastnili žáci 4. tříd za aktivní pomoci rodičů. Akce měla velký úspěch, nejen že podpořila
čtenářství, ale také sociální vazby mezi žáky. Přínosem byla i spolupráce s rodiči, kteří
poznali práci učitelek i svých dětí z jiného úhlu pohledu. Považujeme akci za velmi
prospěšnou a rádi bychom z ní vytvořili tradici.
Každoročně se účastníme Týdne čtení, letos už 9. ročníku, řadou níže uvedených
aktivit:
Předávání knih „Už jsem čtenář, knížka pro prvňáka“, „Book report“ pro 5. ročník, Výstava
vzpomínkových knížek o čtení - práce žáků 4. tříd v rámci Noci s Andersenem, Beseda se
spisovatelkou Michaelou Fišarovou, Velká čtenářská anketa pro páťáky, Ranní počteníčko
s krokodýlem pro žáky 3. tříd.
Na druhém stupni je i nadále rozvíjeno čtenářství žáků formou Dílen čtení jako
součásti předmětu Český jazyk a literatura. Čtenářská dílna je realizovaná v knihovně pro
každého žáka 6. - 9. ročníku 1x za 14 dní. Žáci soustředěně čtou přibližně 20 minut a pak
probíhá reflexe z četby formou rozhovoru nebo častěji písemnou formou do čtenářského
deníku. Dílny jsou mezi žáky oblíbené, ti dodržují stanovená pravidla a viditelně rozvíjejí své
čtenářské dovednosti i vyjadřovací schopnosti.
Pozitiva jsou stejná:
Trvá skutečnost, že knihovna plní svůj účel:
- žáci si knihy půjčují
- mají výběr atraktivních titulů, knihy se stále doplňují
- rozvíjí své čtenářské dovednosti zajímavou formou v různých programech
- stále se zvyšuje zájem o čtení i díky zajímavým akcím
- zájem o čtení se zvyšuje dokonce i u starších žáků
- čte se i cizojazyčná literatura
- příjemné prostředí láká žáky k návštěvě a ke čtení.
Přání do příštího roku
- vyřešit místo na knihy (např. přidáním polic do výšky)
- zlepšení ovzduší klimatizací
- zopakovat úspěšné aktivity, zejména pak „Noc s Andersenem“.
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4.4 Výuka cizích jazyků
Výuka anglického jazyka proběhla v souladu se ŠVP, žáci byli motivováni k dobrým
školním výsledkům.
Žáci, kteří měli zájem, odebírali anglický časopis Gate, Bridge a R&R pro zdokonalení
anglického jazyka. Učitelé s těmito časopisy ve výuce příležitostně pracují.
Po celou dobu výuky byl uplatňován individuální přístup k žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami a k žákům talentovaným. Talentovaní žáci se zapojili do
konverzační soutěže (6. místo žákyně 9. B).
Žáci 6. a 7. tříd si dopisovali s dětmi z Itálie prostřednictvím eTwinningu a s dětmi
z Německa v rámci spolupráce s partnerskou školou.
V předmětu občanská výchova na 2. stupni byla uplatněna tandemová výuka CLIL (8.
ročníky). Metoda CLIL byla uplatněna taktéž ve 4. a 5. třídě napříč předměty (částečná výuka
v anglickém jazyce).
Ve výuce byla bohatě využívána moderní technologie: dataprojektory, počítače,
internetová tabule, vizualizér.
V 7. - 9. ročnících si žáci zdokonalovali úroveň anglického jazyka čtením britské a
americké beletrie v anglickém jazyce.
Povinná výuka německého jazyka probíhá dvouhodinovou týdenní dotací v sedmém až
devátém ročníku. Používáme učebnice Deutschmit Max + interaktiv 1. a 2. díl včetně
pracovních sešitů. Součástí učebnic je i interaktivní učebnice, která je používána každou
hodinu. Pracovní sešity jsou doplňovány pracovními listy. Ve výuce jsou využívány časopisy
Hurra, v 9. třídě je výuka doplněna prací s časopisem Freundschaft. Dále rozšiřujeme
knihovnu německé zjednodušené beletrie.
Moderní technologie jako dataprojektory, počítače, interaktivní tabule, vizualizér,
interaktivní učebnice jsou nedílnou součástí výuky.
Žáci devátých tříd se zúčastnili konverzační soutěže. Žák 9. A obsadil 9. místo
v okresním kole.
Spolupráce s partnerskou školou Staatliche Realschule Pegnitz pokračuje v šestých,
sedmých a osmých ročnících. Šesté třídy navazují korespondenční kontakt (vánoční pozdravy,
dopisy, ve kterých se představí), sedmé ročníky absolvují jednodenní výlet do tamější školy a
naopak sedmé ročníky RS Pegnitz navštíví na jeden den naši školu. Osmé třídy se již účastní
třídenních výměnných pobytů v hostitelských rodinách. Všechny návštěvy probíhají vždy
s celodenním společným programem.
Učitelé cizích jazyků se po celý rok dále vzdělávali v rámci KCVJŠ.

4.5 Žákovský parlament
Již osmým rokem funguje na škole žákovský parlament. Členy jsou třídou zvolení
zástupci z 5. – 9. ročníku. Schůzky se konaly většinou jedenkrát, popřípadě dvakrát v průběhu
měsíce (15 schůzek za uplynulý školní rok).
Prostřednictvím žákovského parlamentu se úspěšně řešila organizace řady akcí školy –
Mikulášská nadílka na 1. stupni, projektové dny věnované etice, prodej vánočních výrobků
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v rámci tradičního vánočního koncertu pro veřejnost, zajištění průvodců během Dne
otevřených dveří a zápisech žáků do budoucích 1. tříd. Dále se parlament věnoval
připomínkám ze strany žáků ohledně zkvalitnění úrovně školní jídelny. Průběžně byli zástupci
na jednotlivých setkáních informováni o výsledcích ekologické soutěže Recyklohraní, sběru
papíru a hliníkových obalů. Energetická hlídka podávala sdělení o šetření energiemi na škole.
Pravidelně se také hodnotily uplynulé školní akce, proběhlé školní projekty. Karel Petrikovič,
předseda ŽP, byl zvolen zástupcem školy do nově vzniklého Městského parlamentu. Na
závěrečné schůzce bylo zhodnoceno celoroční působení žákovského parlamentu na škole.
Práce parlamentu je po celou dobu jeho trvání velmi dobře hodnocena.

4.6 Školní program EVVO
Recyklohraní:
V celostátním projektu ministerstva školství jsme zapojeni jedenáctým rokem.
Sbíráme elektrozařízení a baterie, pravidelně plníme zadané úkoly v průběhu roku. Za získané
body pořizujeme odměny pro vítěze soutěže ve sběru papíru a pro třídy, které plnily úkoly
v průběhu školního roku. Celkový přehled o průběhu recyklovaní je přístupný na webu školy.
Dále jsme zapojeni do sběru hliníkových obalů. V tomto školním roce jsme opět získali
finanční odměnu za množství sebraných obalů. Výtěžek ze sběru je věnován na charitativní
účely.
Soutěže:
V rámci Plzeňského kraje se účastníme soutěže ve sběru papíru, kterou pořádá
společnost AVE. Do soutěže jsou zapojeny všechny třídy naší školy. I v letošním roce žáci
přinesli přes 20 tun papíru. Výtěžek ze sběru se využívá ve prospěch žáků školy.
Žáci 8. ročníků se zúčastnili soutěže ,,Přírodovědný klokan“, kde si ověřili znalosti
z přírodovědných předmětů.
Exkurze:
Žáci 7. ročníků navštívili spalovnu komunálního odpadu v Chotíkově. Seznámili se
s provozem a technologií spalování. Žáci 9. ročníku byli na exkurzi v čističce odpadních vod.
Seznámili se z technologií čištění a provozem zařízení. Žáci 8. ročníku navštívili úpravnu
pitné vody. Seznámili se s novou technologií úpravy vody, provozem, cenou vodného a
stočného a další problematikou kolem pitné vody.
Další aktivity:
 Žáci 6. ročníků se dvakrát v tomto roce zúčastnili celodenního výukového programu
v novém středisku ekologické výchovy v Krsech. Program byl zaměřen na světelný
smog, který negativně ovlivňuje život každého z nás.
 Žáci 9. ročníku se seznámili s provozem projektu ,,Čistá Plzeň“ prostřednictvím
přednášky pracovníků AVE Plzeň, vodárny a spalovny komunálního odpadu.
 ZOO Plzeň - žáci prvního i druhého stupně navštívili výukové programy v rámci
jednotlivých předmětů.
 Tonda Obal - žáci 2. - 5. ročníků se seznámili s tříděním komunálního odpadu.
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 Festival Ekofilmu: žáci naší školy zhlédli tři filmy s tématikou nedostatek vody v naší
přírodě, problém plastů v mořích a život medvědů na Kamčatce.
Pracovní aktivity:





Třídění odpadů - papír, plast
Pravidelná péče o květinovou výzdobu školy
Pravidelná péče o školní zahradu
Zapojení 9. ročníků do projektu ,,Pracujeme pro školu - Konec korunuje dílo“ - úprava
atria a školního hřiště

Různé:
V průběhu roku probíhají pravidelné charitativní akce. Programy s tématikou EVVO se
realizují na vícedenních pobytech - ŠVP, lyžařský výcvik apod. Probíhá pravidelná
prezentace na webu školy. Soutěže a sběrové aktivity se pravidelně objevují v programu
školního parlamentu.

4.7 Projekty, exkurze a akce školy
Projekty:










Recyklohraní (sběr, celostátní soutěž MŠMT)
3D modelování – bloková výuka (výběr žáků 2. st.)
Projekt PROSIT (exkurze, návštěva Centra robotiky - 5. C, beseda)
Projektové dny – „Hravá etika“
Projektový den „Den v laboratoři“ (9. ročníky)
Projektový den „Naše firmy“ (8. A)
Projektové dny tenisem (2., 4., 5. a 6. – 8. roč.) – v rámci výuky tělesné výchovy pod
vedením trenéra tenisu
„Pracujeme pro školu – Konec korunuje dílo“ (dvoudenní práce 9. ročníků pro školu)
Projekt „Akademie souvislostí – zapojeni učitelé přírodovědných předmětů

Exkurze:







Karlovy Vary – muzeum + sklářská huť (grant OŠMT) – 9. roč.
Veletrh Brno (projekt se SŠS a prof. Švejcara) – výběr žáků 2. st.
Touškov (výběr 8. roč.)
Český rozhlas (Mv 6. a 9. ročník)
Firma Streicher (zájemci z 8. ročníků)
Exkurze v rámci projektu „Paměťové instituce“ (ověřovací projekt MŠMT): Kynžvar
+ Mariánské Lázně (6. A, B), Kynžvart (1. a 2. ročníky), Bečov (3. A + 4. ročníky, 6.
B, C 7. A, B), Praha - Zemědělské muzeum (4. A, B, 5. A, C), Praha – Pedagogická
knihovna J. A. Komenského (5. ročníky) Tábor – muzeum (4. A, B), Národní muzeum
Praha (6. A, B, 9. A, B, 3. B, C), Praha – Náprstkovo muzeum (6. C, 7. B, 9. B),
Lidice (9. A, B) – celkem se uskutečnilo 20 výjezdů za účasti 840 žáků
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Exkurze v rámci projektu PROSIT: vozovna Karlov (8. B), Plzeňská teplárna ZEVO
Chotíkov (7. A), Vodárna – čistírna odpadních vod (9. B), Centrum robotiky (5. C)

Akce školy:








































Den otevřených dveří
Vánoční koncerty sboru 1. a 2. stupně (pro žáky, veřejnost, mateřské školy, DD
Trnová, seniory, Domov sv. Zity)
Zápis do 1. tříd
Ukázkové hodiny 1. tříd pro mateřské školy (22. MŠ, 24. MŠ a 44. MŠ)
LVZ (Špičák, Železná Ruda)
Školy v přírodě 1. stupně, výlety 1. a 2. stupně
Projektové dny „Hravá etika“
Den Slabikáře (1. ročníky)
Knížka pro prvňáčka (1. ročníky)
ZOO – setkání s ošetřovateli (6. B, 7. B)
ZOO – adopce zvířat (6. C)
ZOO – výukový program (6. ročníky v rámci SvS, 6. A, B, 7. B)
Soptík – spolupráce s hasiči a 24. MŠ (2. ročníky)
hodina pohybu Tv navíc (1. stupeň)
Ukázka miniházené (3. ročníky)
Ukázka pozemního hokeje (1. a 2. ročníky)
Paralympijský školní den (5. ročníky + 6. A)
Škola v pohybu (1. stupeň)
Tv s volejbalem (hoši – 2. ročníky + 7. a 8. ročníky)
Volejbalový turnaj (3. A)
Medailový den (1. a 2. ročníky)
Pomněnkový den – Mezinárodní den pohřešovaných dětí (5. C)
Polanova síň – „Zvěsti a pověsti o Plzni (3. ročníky)
Polanova síň – „J. A. Komenský“ (4. ročníky)
Polanova síň – „Karel IV.“ (4. ročníky)
Polanova síň – „Pojďme pěkně tiše do hudební říše“ (3. B, C)
Polanova síň – „Bláznivé 20. století“ (5. ročníky)
Městská knihovna – „Bezpečný internet“ (5. A)
Přednáška „Čas proměn“ (7. ročníky, dívky)
Přednášky Městské policie – „Kyberšikana“ (8. ročníky), “Ilegální drogy“ (9. ročníky)
Putování za zdravým jídlem (3. B, C)
Svíčkárna – Litice (3. B a 4. ročníky)
Přednáška – „Veselé zoubky“ (1. ročníky)
Tonda Obal AVE třídění odpadu (2. – 5. ročníky)
Čertí škola – 1. a 2. ročníky
Předávání adventních kalendářů – žáci 5. ročníků pro 1. ročníky
Maškarní rej – 1. a 2. ročníků
Divadlo Alfa – „Tři siláci na silnici“ (3. ročníky)
Divadlo Alfa – „Kosprd a Telecí“ (1. a 2. ročníky)
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Divadlo Alfa – „Honza. Honza? Honza!“ (2. ročníky)
Divadlo Alfa – „Tajemný hrad v Karpatech“ (5. ročníky, 7. B, 8. A)
Divadlo Alfa – „Don Šajn“ (6 ročníky)
Nové divadlo – „Billy Elliot“ (7. ročníky)
Národopisné muzeum - Velikonoce (3. A)
Hudební pořad „Nové hudební styly“ (8. a 9. ročníky)
Výchovný koncert (1. stupeň)
Bubny do škol (1. stupeň)
Folklórní festival (Mexiko, Rumunsko, Indonésie)
Plackohraní (1. a 2. ročníky)
EVVO - Krsy (6. A, B)
Ekofilm (6. B, 8. B, 9. B)
Projektový den na Střední zdravotnické škole a VOŠZ Plzeň (8. ročníky – Edukační
centrum „První pomoc, „Nutriční centrum, 2. ročníky – „Zdravé zoubky“)
Dny vědy a techniky ZČU (9. B)
Den na strojní průmyslovce (výběr 8. roč.)
Veselé zoubky (1. ročníky)
„Návštěva výstav žáků 2. stupně v rámci předmětu výtvarná výchova
Návštěva Centra robotiky – výukový program (5. C)
DEPO – „Inovujeme Plzeň“ (dívky 8. roč. v rámci Pv)
DEPO – 100PY – výstava (sk. 9. B v rámci Pv, 4. A, B)
DEPO – „Za barokem“ (5. C, 7. B)
Interaktivní výstava v rámci 100. výročí vzniku ČSR „Zažijte to znovu“ (6. C, 9. A)
Výstava – „Po stopách Zikmunda a Hanzelky“ (8. a 9. ročníky)
Program Protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN ve vlakové stanici Plzeň –
Jižní předměstí (dívky 9. ročník)
Spolupráce 1. a 2. stupně – žáci 9. A si připravovali pro své mladší spolužáky výukové
materiály (prezentace, pracovní listy) a vyzkoušeli si, jaké je to být učitelem ve 4. A
„Pilník“ – intenzivní příprava 9. ročníků na přijímací řízení na střední školy (4 dny)
Matematická olympiáda (1. stupeň)
Představení dramatického kroužku v rámci vánočních představení
Akce pro seniory (setkávání, koncerty apod.)
Charitativní akce (sbírka a vzájemné návštěvy s Dětským domovem v Trnové, sběr
hliníkových obalů – výtěžek věnován na dlouhodobě nemocné děti, 1x ročně koncert
sboru 2. stupně pro Městskou charitu - „Domov sv. Zity“ – vystoupeni s recitačním
pásmem žáci 2. ročníku + sboru, dotované obědy pro vybrané žáky – spolupráce
s organizací Women for women)
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků
Techmania - planetárium(5. A, C)
Techmania (8. ročníky)
Akce pro veřejnost – 2. ročník tenisového turnaje smíšených dvojic
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Školní družina








„Splněná přání“ a Vánoční trh“, charitativní akce ŠD a 2. ZŠ pro dlouhodobě nemocné
pacienty FN Plzeň Bory – Pošli Ježíškovi své přání po balonku….. (akce pro žáky a
rodičovskou veřejnost)
„Masopustní průvod“
„Se zajícem do pohádky“, velikonoční soutěže s jarmarkem (celodružinová akce pro
žáky a rodiče)
„Projektové odpoledne“ (spolupráce se školou v rámci projektového dne na škole)
„Dětský den s kouzelníkem“ (interaktivní kouzelnická show k MDD pro žáky ŠD)
„Děti dětem“ – pohádkové představení 3. a 6. oddělení pro žáky ostatních oddělení

Zapojení do charitativních akcí
Strom splněných přání, charitativní akce ŠD a 2. ZŠ pro dlouhodobě nemocné pacienty
FN Plzeň - prosinec. Vybráno 9.066 Kč, po dohodě s FN nakoupené a dárkově zabalené
stavebnice LEGO pro dětské oddělení, stolní kalendáře a ponožky pro seniory předány FN
Bory. Ježíškova vnoučata, zapojení do charitativního projektu Českého rozhlasu – vyrábění
a předání vánočních přání pro seniory.
Žáci školní družiny se zapojili do různých výtvarných soutěží: „Plzeňské děti republice k
narozeninám“, „Kdy zavolat 150“, „Přijela k nám pouť“, „Šťastné stáří očima dětí“.

5 Výsledky vzdělávání
Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Do
hodnocení se promítají i praktické dovednosti žáků, aktivita v hodinách a účast v soutěžích,
projektech. Výsledky vzdělávání se hodnotí a analyzují v rámci metodických zařízení a
pedagogických rad. Rodiče neprospívajících žáků jsou vždy na tuto skutečnost upozorňováni
prostřednictvím zápisu v žákovské knížce nebo doporučeným dopisem. Bohužel na průběh
vzdělávání má vliv i odchod nadaných žáků na víceletá gymnázia.
Ve školním roce 2018/2019 bylo uděleno 26 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy a 2
žáci měli uspokojivé chování. Lze konstatovat, že bylo uděleno o 6 třídních důtek více a o 6
důtek ředitele školy méně oproti minulému školnímu roku. Dva žáci měli uspokojivé chování
(ve šk. r. 2017/2018 žádný žák). Sedm žáků bylo hodnoceno nedostatečnou, 3 žáci
absolvovali opravné zkoušky. Pochvaly třídního učitele byly udělovány průběžně během
celého školního roku do žákovské knížky. Dvěma žákům z 9. B byla udělena pochvala na
vysvědčení. Absence žáků ve školním roce 2018/2019 byla následující – 61 482 omluvených
hodin a 15 hodin neomluvených. Neomluvené hodiny zůstaly zhruba na stejné úrovni oproti
minulému školnímu roku a počet omluvených hodin vzrostl přiměřeně k počtu žáků a
dlouhodobě nemocným žákům.
Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
celkem
610

Prospělo s
vyznamenáním
422

Prospělo

Neprospělo

185

4

Pozn.: z celkového počtu: 11 žáků § 38 – docházka v zahraničí
16

Opravné
zkoušky
3

Hodnoceno
slovně
0

5.1 Testování
V listopadu 2018 byla naše škola vybraná do výběrového zjišťování výsledků žáků –
zaměřeno na přírodovědnou gramotnost žáků (8. ročníky).
Základním cílem tohoto testování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý
jednotlivý žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků rámcového
vzdělávacího programu ve vybraných aspektech sledovaných oblastí. Za 2. ZŠ se testování
účastnilo celkem 50 žáků 8. tříd (celorepublikově bylo do testování zapojeno celkem 10 213
žáků). Celková úspěšnost řešení úloh byla v rámci celé republiky 45%. Úspěšnost našich žáků
se shodovala s celorepublikovým průměrem. Nadprůměrných výsledků dosáhli 3 žáci, jejichž
úspěšnost byla přes 60 %.
V květnu 2019 byla naše škola zařazena do mezinárodního šetření TIMSS –
matematická a přírodovědná gramotnost . Testování se zúčastnily třídy 4. A a 4. B. Výsledky
budou zveřejněny v průběhu školního roku 2019/2020.
V květnu 2019 se zájemci z 8. tříd zúčastnili projektu Trénink na přijímací zkoušky – testů
obecných studijních předpokladů, testů z matematiky a českého jazyka. Testování se
zúčastnilo celkem 31 žáků. V celostátním srovnání jsou výsledky 18 žáků z 8. A a 13 žáků
z 8. B nadprůměrné.

5.2 Soutěže
Umístění
Počet
zúčastněných
1.místo 2.místo 3.místo
žáků
(+ další)

Soutěž

Název soutěže

celorepubl.

Výtvarná:
„Šťastné stáří očima dětí“

regionální

Matematická soutěž
Pangea

2. st.

regionální

Logická olympiáda

7.A

regionální

„Hledáme nejlepšího mladého 9. roč.
chemika ČR“

regionální

Výtvarná:
„Laskavost“

regionální

Výtvarná:
„Viktorka do škol“

regionální

Výtvarná:
„Cestujeme s prarodiči“

vyhodnocení
podzim 2019

ŠD, Vv a Kreativ
kroužek

7. B, 8. B
5. C 5
2. st.
1. C

17

77

z cca 600 žáků:
1x 6. místo
1 x 10. místo
1x 19. místo

1

1x 35. místo

3

1x 7. místo
1x 10. místo
1x 13. místo
1x
zvláštní uzn.

9

1x

1x
1x

10

1x

5

1x

1x

regionální

Výtvarná:
„Kdy zavolat 150“

2. A, B

1x zvláštní
ocenění
účast
čestné uznání

20

Vv kroužek ŠD

regionální

Výtvarná:
„Plzeňské děti republice k
narozeninám“

ŠD

1x

regionální Viktorka do škol (narozeninová kolektiv 9. B 12

účast

soutěž – 108 let)

regionální

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

8. B

regionální Atletika – „Čokoládová tretra“ 2. B, 5. B

1 x 12. místo

1

2

2x

regionální

Soutěž ve sběru

žáci 2. ZŠ

regionální

Recitační soutěž

4. B

1

okresní

Recitační soutěž

4. B

1

okresní

Konverzační soutěž v Aj

2. st.

25

Konverzační soutěž v Nj

2. st.

20

1x 9. místo
1x 13. místo
1x 6. místo

9

1 x 5. místo

dr. d + h 5. r. 12

1 x 4. místo
1x 7. místo
1x 10. místo
1x 13. místo
1x 5. místo

dr. hoši 5. r.

mezi 5
nejlepšími

účast
1x

okresní

Florbal

okresní

Vybíjená

okresní

Šachový turnaj

1. a 2. st.

14

okresní

6. – 8. r.

14

okresní

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů
Atletická štafeta

druž. 3. a 5. r. 16

1x 7. místo

okresní

Matematická olympiáda

7. A, B

4

úspěšný řešitel

okresní

Pythagoriáda

7. a 8. r.

6

okresní

Fyzikální olympiáda
Archimediáda
Olympiáda v českém jazyce

7. roč.

4

1x

9. B

4

1 x 6. místo
(2. ze ZŠ)
1 x 7. místo
(4. ze ZŠ)

okresní

18

(10. místo-3.
ze ZŠ)
1x 5. – 8.
místo (1. ze
ZŠ)

okresní

Zeměpisná olympiáda

kat. B (7. A)

1

kat. C (9. A)

1

okresní

Biologická olympiáda

8. roč.

2

okresní

Soutěž projektu Technik

8. roč.

5

okresní

Výtvarná:
„Plzeňské děti republice
k narozeninám“

ŠD

6

obvodní

Výtvarná:
„Přijela k nám pouť“

2. C
7. r.

6
10

1 x 8. místo
(4. ze ZŠ)
1 x 14. místo
(9. ze ZŠ)
1 x 15. místo
ze ZŠ
1x 5. místo
čestné uznání

1x

1x
1x

Vv kroužek ŠD

obvodní

Škrábej, kotě (bezpečnost na
internetu, výtvarná část
soutěže)

obvodní

Recitační soutěž

5. A

3

I. k. (3. A)
II. k. (4. B)
III. k. (7. A)

2
2
2

1x
1x

cena starosty
účast
věcné ceny

1x

1x
1x

obvodní

Vybíjená

dr. dívky 5. r. 12

1x

obvodní

Vybíjená

dr. d + h 5. r. 12

1x 5. místo

obvodní

Florbal

obvodní

Mc´Donald Cup

dr. 8. a 9. r. d
dr. 8. a 9. r. h
dr. 5. r. hoši
dr. 3. r. hoši
dr. 5. r. hoši

10
12
10
14
14

1x
1x
1x 8. místo
1x 5. místo
1x 6. místo

5.3 Dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
V průběhu školního roku 2018/2019 se učitelé zúčastnili následujících vzdělávacích akcí
Řízení, pedagogika, psychologie
 Práce se skupinovou dynamikou školní třídy (1)
 Jak na kázeň ve třídě (1)
 Proč odměny a tresty nevedou k odpovědnosti (1)
 Jak být laskavým a efektivním učitelem (2)
 Činnost ŠD (1)
 Emoční inteligence v pedagogické praxi (1)
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Inkluze (2)
Syndrom vyhoření u učitelů (1)
Vzdělávání žáků cizinců (1)
Nestěžuj si a jednej (1)
Dohodnu se s lidmi odjinud (1)
Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (1)
Rizikové chování dětí ve školských zařízení (1)
Relaxační postupy pro pohodu v práci a životě (1)
Problémové chování…..co s ním? (1)
Metody hodnocení a klasifikace žáků se spec. poruchami (1)
Hranice a rituály (1)
Autismus (1)

Cizí jazyky Aj, Nj
 Kurz anglického jazyka I - 13. ročník (5)
 Procvičování jazykových dovedností při výuce Aj II. (1)
 Efektivní procvičování slovní zásoby s návazností na práci s textem (1)
 Language Games Based on Popular TV Game Shows (1)
 Kurz aj konverzace na úrovni B2 (1)
 Kurz Aj pro středně pokročilé II. 3. roč. (1)
 Kurz Aj 5.roč (1)
 Metodiko didaktický seminář pro učitele Aj (1)
 Ice-breakes, Warm-ups, Fillers and Other Useful Tips for Teaching English (1)
 Informační technologie ve výuce Aj (1)
 Bild, Bilder…aneb obrázkem podporujeme mluvení (1)
Přírodní vědy M, Inf, F, Ch, Př, Z, Prv, Pří
 Hry inspirované životem ve výuce matematiky (1)
 Problematika tisku 3D (1)
 Uplatnění různých motivačních prvků při výuce fyziky (1)
 Mikroplasty v prostředí – ekologická a zdravotní rizika (1)
 Krajská konference učitelů ekologické výchovy (1)
 Krajská konference k environmentální výchově ve školách (1)
 Když matematika baví aneb rozvoj matematické gramotnosti na1.st (1)
 Inovace ve výuce (1)
 Finanční matematika na ZŠ (1)
 Matematická gramotnost na1.st (1)
 Zpětná vazba v hodinách matematiky (1)
 Zajímavosti a novinky ze Sluneční soustavy (1)
 Kosmetika z hlediska zdraví a životního prostředí (1)

Humanitní obory Čj, D, Ov, Vl
 Předkolumbovské kultury Ameriky (1)
 Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností u žáků 1. st (2)
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Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost na 1. st. (1)
Česká interpunkce (1)
Hry a aktivity ve výuce Čj na ZŠ II. díl (1)
Stylistika současné češtiny (1)
Islám a islámský fundamentalismus (1)
Stylistika současné češtiny (1)
Objektivita zpravodajství na základě srovnání textů různých médií (1)
Historická procházka Plzní (3)

Esteticko – výchovné předměty Hv, Vv,Tv.Vz, Pv, Pč,
 Relaxační a uvolňovací techniky (1)
 Výtvarná řeč perokresby (2)
 Výchova ke zdraví (1)
 Nebojme se Hv (1)
 Netradiční tiskové techniky ve školní praxi (1)
 Nebojme se Hv (1)
 Netradiční tiskové techniky ve školní praxi (1)
 Relaxační postupy pro pohodu v práci i v životě (1)
 Práce se dřevem, výroba loutky (1)
 Základy první pomoci při úrazech a náhlých stavech u dětí (1)
 Neseďme v lavicích, pojďme (se) učit ven (1)
 V praxi prověřené motivy a postupy ve výtvarné výchově (1)
 Hry s hlasem (1)

Ostatní
 Prezi – elegantní prezentace v kostce (1)
 Krušné hory – komplexní exkurze (1)
 Nepovolaným vstup zakázán – hlavní nádraží (1)
 Historický park Barnau (1)
 Pomocníci učitelé k usnadnění a oživení výuky (1)
 Dendrologická exkurze do zámeckého parku ve Štiříně (1)

ČŠI
e TIMSS 2019 elektronické testování matematiky a přírodovědy
Kulaté stoly – MAP
Rovné příležitosti ve vzdělávání (1)
Adventní kulatý stůl kariérového poradenství (1)
Tematické setkání k činnosti školních čtenářských klubů (1)
MŠMT
Reflexe pokusného ověřování – vzdělávací programy paměťových institucí do škol
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Letní jazykový kurz
Klima třídy – práce s problémovou třídou – sdílení zkušeností
Matematická gramotnost – Plzeň hádankově i geometricky
Školení byla organizována zejména prostřednictvím KCVJŠ, NIDV, Noveko.
Většina akcí byla hrazena z prostředků školy, některé byly zdarma.

5.4 Prezentace školy
Škola se prezentuje prostřednictvím webových stránek školy. Stále se snažíme o
rychlejší přenos aktuálních informací, úspěchů, akcí školy apod. Dále k prezentaci slouží
nástěnky. Vydáváme svůj školní časopis (1. stupeň a 2. stupeň), kalendáříky.
Na kvalitu vzdělávání poukazují výsledky v různých soutěžích, konání projektových dnů a
dalších akcí.
Ve školním roce 2018/2019 byly v rámci Mediální výchovy pravidelně realizovány
články do vycházejícího školního časopisu a na webové stránky školy. Příspěvky do
Plzeňského deníku (online verze Plzeňský deník, UMO 3 Trojka. Témata byla různorodá:
Česko-německý kemp, Exkurze ve sklárně Moser, Setkání žákovských parlamentů, Soutěž
Viktorka do škol, Studentský summit, Zážitková pedagogika, Exkurze do Českého rozhlasu,
Návštěva Lidic a Loučení 9. ročníků. Na článcích se podílely děti 9. roč. a zástupci
Žákovského parlamentu 2. ZŠ.

5.5 Spolupráce s partnery
Škola má dobré vztahy se zřizovatelem, Radou školy, Radou rodičů, ÚMO 3, OŠMT
MMP, OŠMS Plzeňského kraje, IPS Úřadu práce, PPP v Plzni, Policií ČR, P-centrem, AŠSK.
Naše škola dlouhodobě spolupracuje se střediskem pedagogické praxe Pedagogické
fakulty v Plzni.
V zimním semestru absolvovali studenti 1. ročníku navazujícího studia učitelství 2.
stupně ZŠ (celkem 29 studentů) náslechovou praxi u našich 7 učitelů 2. stupně v předmětech:
matematika (2 hodiny), pracovní výchova (2 hodiny), český jazyk a literatura (3 hodiny),
výtvarná výchova (2 hodiny). Jedna studentka závěrečného ročníku studia učitelství 2. stupně
absolvovala v každém aprobačním předmětu 20 hodin souvislé praxe (tělesná výchova –
matematika) u 2 učitelů 2. stupně. V letním semestru absolvovali studenti 2. ročníku
bakalářského studia náslechovou pedagogickou praxi (celkem10 studentů) v předmětech:
pracovní výchova – 2 hodiny u jednoho učitele 2. stupně a matematika – 3 hodiny u 2 učitelek
2. stupně. Souvislou výstupovou pedagogickou praxi (10 hodin) absolvovalo pět studentů 1.
ročníku navazujícího magisterského studia v letním semestru u 7 učitelů 2. stupně
v předmětech: český jazyk a literatura a dějepis (1 studentka), matematika a zeměpis (1
studentka), pracovní výchova (1 student) a zeměpis (1 studentka).
Na 1. stupni proběhla v zimním semestru týdenní pedagogická praxe náslechová jedné
studentky v 1. ročníku.
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Ve školním roce 2018 / 2019 pokračovala naše škola ve spolupráci s mateřskými
školami.
Děti ze dvou okolních školek se byly podívat na výuce v 1. ročníku. Malé předškoláky
jsme také pozvali do naší školy na koncert pěveckého sboru. Učitelé 1. ročníků se zúčastňují
aktivů mateřských škol v období před zápisy.
V červnu navštívili žáci 2. ročníků naší školy 24. MŠ, kde mohli vidět ukázku práce
kroužku malých hasičů. Na konci června navštívili žáci 9. ročníku 22., 24. a 44. MŠ. v rámci
projektových dnů „Pracujeme pro školu – Konec korunuje dílo“.
Úzká spolupráce s MŠ se rozvíjí k oboustranné spokojenosti.
V tomto školním roce pokračovala dlouholetá spolupráce s Dětským domovem v
Trnové. V červnu zástupci tříd navštívili dětský domov. V předvánočním období jsme
uspořádali vánoční sbírku pro opuštěné děti z tohoto domova. Děti z dětského domova k nám
přijely na návštěvu v prosinci a zazpívaly si s námi koledy u stromečku a převzaly dárečky.
Naše škola spolupracuje s některými středními školami. Na Střední zdravotnické škole
jsme se zúčastnili projektového dne v EDU CENTRECH – Zdravé zoubky, První pomoc,
Nutriční centrum (2. a 8. ročníky). V rámci projektu Technik (spolupráce SPŠ strojnické a
SOŠ prof. Švejcara + ZČU) se někteří žáci zapojili do technické soutěže (model –
Leonardovy stroje). Skupina žáků z 8. ročníků navštěvovala technický kroužek na Střední
škole informatiky a finančních služeb.

Závěr
Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků
 Příznivé klima školy
 Kvalitní vzdělávání, kladení důrazu na plnění norem slušného chování
 Spolupráce 1. a 2. stupně, paralelních tříd, 1. stupně a školní družiny, 1. stupně a
mateřských škol
 Bezpečné prostředí ve škole
 Celkově dobré výsledky v testování žáků
 Vybavení tříd interaktivními tabulemi
 Zkvalitňování pracovního prostředí
 Podporování zdravého životního stylu
 Zapojení do dotačních a grantových programů a projektů (podpora technických
činností –3D tiskárna, podpora primární prevence, volnočasové aktivity - podpora
kroužků ve školní družině, PC senioři s asistencí žáků, doprava – návštěva Dětského
domova Trnová), OP VVV - Šablony pro 2. ZŠ - podpora inkluzivního vzdělávání,
tandemové výuky, metody CLIL a osobnostního růstu pedagogů, dále podpora sportu
– projektové dny s tenisem)
 Zapojení školy do programu EVVO (sběr papíru apod.)
 Zavedení metody CLIL do výuky, včetně tandemové výuky
 spolupráce s partnerskou školu z Německa (Pegnitz)
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Provoz a činnost školní knihovny (rozvoj čtenářské gramotnosti)
Fungování a činnost žákovského parlamentu
Zapojování žáků do různých soutěží
Využití atria k výuce, k relaxaci o přestávkách
Pravidelné výjezdy 1. stupně do škol v přírodě, 2. stupně na lyžařský výcvikový kurz
Konání tradičních akcí (vánoční koncerty, projektové dny apod.)
Zapojování rodičovské veřejnosti do života školy
Vydávání školního časopisu
Kvalitní fungování školní družiny, prezentace činnosti rodičovské veřejnosti
Zapojení do charitativních akcí
Péče o seniory
Spolupráce s vybranými středními školami

Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit:
Návrh opatření:
 Pokračovat v rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím aktivit školní knihovny,
doplňovat knižní fond, zkvalitňovat prostředí knihovny.
Pokračovat v čtenářských aktivitách na 1. a 2. stupni. Pokračovat ve čtení cizojazyčné
literatury. Vyřešit místo na knihy. Pořídit do knihovny klimatizaci.
 Neustále pokračovat v rozvíjení matematické gramotnosti.
Pokračovat v aktivitách v rámci „Šablon pro 2. ZŠ“ – Klub zábavné logiky,
doučování. Práce s nadanými žáky, pořádání matematické olympiády, účast
v soutěžích. Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 Pokračovat ve využívání metody CLIL ve výuce.
Pokračovat ve vybraných ročnících v tandemové výuce (občanská výchova – 6.
ročníky), využít metodu CLIL v dalších vybraných předmětech.
 Pokračovat ve spolupráci se zahraniční školou.
Dle domluvy s partnerskou školou Realschule Pegnit zrealizovat vzájemné návštěvy
se zajímavým programem.
 Neustále motivovat žáky k celoškolnímu sběru.
Průběžné působení třídních učitelů na žáky v oblasti sběru papíru, drobného
elektroodpadu, baterií a hliníkových obalů. Vhodnou motivací zapojit co nejvíce žáků
a rodičů.
 Nadále zapojovat rodičovskou veřejnost do života školy.
Využívat nabídek od rodičů, zapojovat je do života školy.
 Zodpovědné dokončení započatých projektů.
Spolupráce s Místním akčním plánem pro vzdělávání II.
Dále pokračovat v zapojování se do programů Centra robotiky.
Aktivně podporovat sportovní akce pro žáky a veřejnost.
Příprava realizace nástavby pavilonu Tv a ŠD.
Dokončit aktivity v rámci projektu PROSIT.
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Účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení školy
 Pokračovat v rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím aktivit školní knihovny,
rozšiřovat knižní fond.
Pokračovat v čtenářských dílnách na 1. a 2. stupni. Pokračovat ve čtení cizojazyčné
literatury. Vyřešit místo na mimočítankovou četbu.
Rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků 2. stupně pomáhá čtenářská dílna (1 x za
14 dní) jako součást předmětu český jazyk a literatura realizovaná v knihovně.
Čtenářskou dílnu se podařilo zachovat ve všech ročnících 2. stupně. Cizojazyčná
knihovnička se v průběhu školního roku rozšiřovala o další tituly. V dopoledních
hodinách probíhají programy pro jednotlivé třídy, o přestávkách a po vyučování
mají žáci možnost vypůjčování knih i pobyt v knihovně s dohledem stejně jako
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Ve školní knihovně je realizována
vedle výuky řada zajímavých akcí (viz bod 4.3). Stále není dostatečně dořešeno
místo na mimočítankovou četbu.
 Neustále pokračovat v rozvíjení matematické gramotnosti.
Pokračovat v aktivitách v rámci „Šablon pro 2. ZŠ – Klub zábavné logiky, doučování.
Práce s nadanými žáky, pořádání matematické olympiády, účast v soutěžích.
Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
V rámci projektu Šablony pro 2. ZŠ proběhlo doučování v deseti třídách, po celý
rok byly organizovány schůzky dvou čtenářských klubů a klubu zábavné logiky a
deskových her. Byla zorganizována matematická olympiáda pro žáky 1. stupně.
K žákům se SVP bylo přistupováno dle doporučení PPP.
 Pokračovat ve využívání metody CLIL ve výuce.
Pokračovat v 8. ročníku v tandemové výuce (občanská výchova), aktivně využít
metodu CLIL v dalších vybraných předmětech.
Tandemová výuka občanské výchovy v 8. ročnících se setkala s dobrou odezvou,
Metoda CLIL byla uplatněna taktéž ve 4. a 5. třídě napříč předměty.
 Aktivně spolupracovat se zahraniční školou.
Dle domluvy s partnerskou školou Realschule Pegnit zrealizovat vzájemné návštěvy
se zajímavým programem.
Spolupráce s partnerskou školou Staatliche Realschule Pegnitz pokračovala
v šestých, sedmých a osmých ročnících. Šesté třídy navázaly korespondenční
kontakt (vánoční pozdravy apod.), sedmé ročníky absolvovaly jednodenní výlet
do tamější školy a naopak sedmé ročníky RS Pegnitz navštívily na jeden den naši
školu. Pro zájemce z osmých byl zorganizován třídenní výměnný pobyt
v hostitelských rodinách. Všechny návštěvy probíhaly s celodenním společným
programem.
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 Neustále motivovat žáky k celoškolnímu sběru.
Průběžné působení třídních učitelů na žáky v oblasti sběru papíru, drobného
elektroodpadu, baterií a hliníkových obalů. Vhodnou motivací zapojit co nejvíce žáků
a rodičů.
Na webu školy a na nástěnce v přízemí se pravidelně zveřejňují výsledky
jednotlivých tříd ve sběru papíru a výsledky Recyklohraní. I v tomto školním
roce žáci přinesli cca 20 tun papíru. V rámci soutěže, kterou pořádá společnost
AVE, se naše škola umístila mezi 5. nejlepšími školami v Plzeňském kraji.
Zapojili jsme se opět do sběru hliníkových obalů od nápojů. Žáci v tomto školním
roce nasbírali 215 kg baterií (nárůst) a 125 kg elektrozařízení (nárůst). Za 84 kg
hliníku jsme získali ocenění a finanční odměnu. Zapojeni jsme i do recyklace
mobilních telefonů.
 Nadále zapojovat rodičovskou veřejnost do života školy.
Využívat nabídek od rodičů, zapojovat je do života školy.
Opět jsme využili nabídek od rodičů, např. 6. C – umožnění exkurze na
pracoviště hlavní pošty, 1. C – čtení rodičů dětem v rámci „Týdne čtení“ (3
rodiče), 5. A, 5. C – beseda rodiče na téma Elektrárny, 5. B – beseda s rodičem na
téma Jaderné elektrárny, 5. roč. – beseda s 2 rodiči – Husitství, využití tabletů, 5.
B – projektový den s rodičem (zpracování ovčí vlny), 4. B – pracovní aktivity s 2
rodiči.
 Zodpovědné dokončení započatých projektů.
Spolupráce při zpracování Místního akčního plánu pro vzdělávání II.
Dále pokračovat v zapojování se do programů Centra robotiky.
Aktivně podporovat sportovní akce pro žáky a veřejnost.
Příprava realizace nástavby pavilonu Tv a ŠD (navýšení kapacity školy).
V rámci Místního akčního plánu pro vzdělávání II (MAP II) je ředitelka školy
odborným garantem pracovní skupiny pro podporu matematické gramotnosti a
rozvoje potencionálu žáka, zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň je školní
koordinátorka (probíhaly pravidelné schůzky). V rámci MAP II proběhl Open
workshop „Rovné příležitosti ve vzdělávání“, dále semináře Jednání
s problémovým klientem, Mobily ve škole užitečně, workshop Oživme výuku
pomocí moderních technologií, Zasedání městského žákovského parlamentu.
V Centru robotiky absolvovali vybraní učitelé semináře (Interaktivní panely
Promethean, PROSIT, Pasco, Interaktivní učebnice na výuku Inf), účastnili jsme
se regionální konference Inovace ve výuce, třída 5. C absolvovala v Centru
robotiky exkurzi s programem.
Z dotace města na podporu sportu jsme úspěšně zrealizovali projektové dny
s tenisem pro 2., 4., 5. a 6. – 8 ročníky (výuka tenisu v rámci tělesné výchovy pod
vedením zkušeného trenéra tenisu). Dále proběhl 2. ročník tenisového turnaje
smíšených dvojic 2. ZŠ a přátel školy (veřejnosti).
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Žáci 1. a 2. ročníků se aktivně zúčastnili ukázky pozemního hokeje, žáci 3.
ročníků miniházené, hoši 2., 7. a 8. ročníků měli Tv s volejbalem, dále proběhla
hodina pohybu Tv navíc pro 1. stupeň. V rámci projektu KLIKO proběhl na
škole pro 5. ročníky a 6. A Paralympijský školní den. Žáci se účastní soutěží,
např. ve vybíjené, florbalu, Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.
Škola spolupracuje s Odborem investic MMP, s OŠMT, s projektanty Areagroup
s.r.o. V současné době se pracuje na projektu.
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