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1. Základní údaje o škole
1.1 Název školy:
Základní škola Plasy, okres Plzeň – sever
Adresa:
Stará cesta 373, 331 01 Plasy
Ředitelka školy:
Mgr. Jana Průšová
IZO:
102 328 510
IČO:
75006294
Telefon:
373 32 20 23, 371 656 160
Fax:
373 32 20 23
E-mail:
info@zs.plasy.cz
Webové stránky školy: www.zsplasy.cz
Datová schránka:
3zxmq6g
1.2 Název a adresa zřizovatele: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
1.3 Poslední zařazení v rejstříku škol:
Rozhodnutí MŠMT ze dne 28. 3. 2007, č.j. 3866/2007-21, s účinností
od 1. 9. 2007
1.4 Seznam pracovišť:
Adresa
Hlavní budova,
ředitelství

Počet tříd Počet žáků

Stará cesta 373,
331 01 Plasy

12

240

Údaje k 30. 6. 2016

1.5 Vzdělávací program školy:
Název ŠVP

V ročníku

ŠVP pro základní
vzdělávání STROM

1.- 9. ročník
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1.6 Součásti a pracoviště školy:
Název součásti

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd,
oddělení

ZŠ

300

240

12

Počet
přepočtených
ped. pracovníků
16,46

ŠD

90

72

3

2,35

1.7 Zařízení školního stravování
Celková
kapacita
jídelny
600

Počet dětských
strávníků
MŠ/ZŠ/G
108/222/203

Počet
dospělých
strávníků*
32

Celkový počet
zaměstnanců
9

Přepočtený
počet
zaměstnanců
9

*Zaměstnanci školy

1.8 Typ školy
ZŠ Plasy je plně organizovanou základní školou poskytující úplné základní vzdělání.

1.9 Spádový obvod školy
Spádové obce ZŠ od 1. ročníku
Babina

Lomnička

Vrážné

Horní Hradiště

Nebřeziny

Žebnice

Korýtka

Ondřejov

Lomany

Pláně

Od 6. ročníku navštěvují ZŠ Plasy žáci ze ZŠ Mladotice, tedy další spádové obce
Chrašťovice

Mladotice

Štichovice

Křečov

Strážiště

Velká Černá Hať
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1.10 Počty žáků školy
Třída

Počet žáků
k 30. 6. 2017

Z toho chlapců Z toho dívek

Třídní učitel/ka

1.A

18

13

5

Mgr. M. Švarcová

2.A

16

10

6

Mgr. L. Houšková

2.B

17

9

8

Mgr. D. Pekárková

3.A

21

10

11

Mgr. M. Molcarová

3.B

19

11

8

Mgr. I. Halamová

4.A

16

12

4

Mgr. J. Pořádková

4.B

16

8

8

L. Henžlíková

5.A

25

13

12

Mgr. Z. Livinková

6.A

29

13

16

Mgr. H. Tegiová

7.A

22

12

10

Mgr. L. Belblová

8.A

25

17

8

Mgr. M. Kotorová

9.A

16

11

5

Mgr. M. Radošová

celkem

240

139

101

Údaje k 30. 6. 2017

1.11 Speciální a specializované třídy
Počet tříd
Přípravná třída
Speciální třída
S rozšířenou výukou

0
0
0

Počet zařazených
žáků
0
0
0

1.12 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Druh postižení

Počet žáků

Mentální postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
Autismus
S vývojovou poruchou učení a chování
Více vad

0
0
0
0
0
0
11
1

Celkem

12
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Žáci – cizinci
Kategorie cizinců

Občané EU

Ostatní cizinci pobývající v ČR
přechodně nebo trvale, žadatelé
o udělení azylu a azylanti

Počet žáků celkem na ZŠ

4

0

Počet žáků ve ŠD

0

0

Počet žáků ve ŠJ

0

0

Údaje k 30. 6. 2017

1.12 Materiálně technické zajištění školy
Po náročných stavebních úpravách, které proběhly zejména v průběhu prázdnin
2016, začal školní rok 2016/2017 ve značně omezených prostorových podmínkách.
Původní kabinet českého jazyka v přízemí byl přestavěn na ředitelnu a sekretariát,
vzniklá chodbička začala sloužit jako provizorní minisborovna. Do původní sborovny se
přestěhovalo 3. oddělení školní družiny. Na chodbě v 1. poschodí byl přistaven kabinet,
čímž se značně zmenšil prostor pro relaxaci žáků o přestávkách. Odborná učebna
hudební výchovy začala sloužit jako kmenová učebna. Zrušena byla také odborná učebna
výtvarné výchovy, která se také změnila na kmenovou učebnu. Školní poradenské
pracoviště bylo zrušeno a do těchto prostor se přestěhoval kabinet dějepisu a zeměpisu.
Odborná učebna pro výuku polytechnického vzdělávání se přesunula do výrazně
menších prostor provizorních dílen, které jsou pro výuku zcela nevyhovující. Do
spojovací chodby mezi 1. a 2. pavilon byly umístěny šatní skříňky, které vyřešily
nedostatek šatních prostor.
Veškeré změny přispěly k omezení bezpečnosti žáků školy a ke zvýšenému nebezpečí
úrazů. Pro všechny zaměstnance školy došlo ke značnému omezení zázemí pro kvalitní
přípravu na vyučování. Všechna jednání pracovníků školního poradenského pracoviště
se zákonnými zástupci probíhají v ředitelně školy. Výuka odborných předmětů často
probíhá z důvodu nedostatku prostor v kmenových učebnách.
V průběhu školního roku 2016/2017 byla opravena střecha na spojovací chodbě mezi
2. pavilonem a tělocvičnou, byla opravena fasáda na budově školy, byly vymalovány
některé třídy a chodby. V kabinetu českého jazyka byly vyměněny klasické dveře za
protihlukové. Během celého školního roku docházelo průběžně k údržbě a opravám
majetku vyplývající z provozu školy.
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1.13 Školská rada
Školská rada byla zřízena na ZŠ Plasy 1. 1. 2006 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon. Školská rada má 9 členů, jsou voleni či jmenováni na období tří let. Z
celkového počtu jsou 3 zástupci jmenováni zřizovatelem, ostatní členové jsou voleni (3
členové z řad zástupců nezletilých žáků a 3 zástupci pedagogických pracovníků školy).
4. a 5. 12. 2014 proběhly volby do školské rady. Na základě výsledku voleb a jmenování
zřizovatele pracuje školská rada v tomto složení:
Ivana Filipová
- předsedkyně, zástupce zřizovatele
Mgr. Lucie Hejlková
- zástupce zřizovatele
Karel Mařík
- zástupce zřizovatele
Mgr. Martin Fazekaš
- místopředseda, zástupce zákonných zástupců žáků
Milan Janeček, Dis.
- zástupce zákonných zástupců žáků
Mgr. Věra Tautová, Dis.
- zástupce zákonných zástupců žáků
Mgr. Václava Korcová
- zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Milena Kotorová
- zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Hana Škopová
- zástupce pedagogických pracovníků
Dne 20. 6. 2017 proběhly doplňovací volby do školské rady, ve kterých byli zvoleni 2 noví
členové jako zástupci zákonných zástupců žáků. Zvoleni byli p. Jitka Eretová a Mgr. Michal
Škop. Od 1. 9. 2017 začnou pracovat ve školské radě za Mgr. Věru Tautovou a p. Milana
Janečka.
Činnost školské rady se řídí schváleným jednacím řádem.
Školská rada se sešla na svých jednáních 28. 11. 2016 a 11. 5. 2017.
Na obě jednání byla pozvána ředitelka školy Mgr. Jana Průšová.
Na jednáních školské rady se projednávaly tyto záležitosti:












Schválení školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Schválení výroční zprávy
Provozní a organizační záležitosti školy po přestěhování
Provoz školní družiny o prázdninách
Internetové stránky školy a jejich obsah
Akce školy, projekty školy
Rodičovský fond a jeho využití
Úspěšnost žáků u přijímacích zkoušek
Personální zajištění školy
Připomínky ke stravování ve školní jídelně
Projednání slovního hodnocení žáka ZŠ

Podrobné zápisy z jednotlivých jednání školské rady jsou na webových stránkách školy.

Základní škola Plasy, Stará cesta 373, Plasy

6/30

Výroční zpráva o činnosti školy 2016 – 2017

2. Personální zabezpečení školy
2.1 Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků*

Počet pedagogických pracovníků*

37/34,95
*lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

23/21,08

Pracovníci ZŠ Plasy:
Ředitelka školy:

Mgr. Jana Průšová

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Hana Škopová

Učitelé 1. stupně:

Učitelé 2. stupně:

Mgr. Ivana Halamová

Mgr. Lenka Belblová

Lada Henžlíková

Mgr. Zdeněk Chlup

Mgr. Lenka Houšková

Mgr. Václava Korcová

Mgr. Zuzana Livinková

Mgr. Milena Kotorová

Mgr. Marie Molcarová

Mgr. Margita Radošová

Mgr. Dagmar Pekárková

Mgr. Zdenka Škopová

Mgr. Jitka Pořádková

Mgr. Hana Tegiová

Mgr. Martina Švarcová

Mgr. Markéta Vojtajová

Asistentky pedagoga

Jana Bergerová *
Nataša Fajfrová
Michaela Kondelíková**

Vychovatelky ŠD:

Lada Henžlíková
Veronika Kroupová
Alena Šmídlová

Účetní:

Ivana Tříšková

Údržbář:

Mirek Semelka

Uklízečky:

Dana Antošová
Andrea Hirtová
Jana Hosprová

Vedoucí školní jídelny:

Blanka Vaníčková, Veronika Kozová ***

Kuchařky:

Naděžda Eretová – vedoucí kuchařka
Hana Čechová
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Markéta Holubová
Jana Karasová
Alena Korbelíková
Jaroslava Melchrová
Romana Pospíšilová
Dana Švábová
* Jana Bergerová nastoupila do pracovního poměru 1. 4. 2017
** Michaela Kondelíková nastoupila do pracovního poměru 14. 11. 2016
***Blanka Vaníčková ukončila pracovní poměr 31. 10. 2016, Veronika Kozová nastoupila
do pracovního poměru 1. 11. 2016

2.2 Věková struktura ped. pracovníků
Věk
Počet (fyz.

do 30 let

osoby)

z toho žen

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více

3

4

6

9

1

3

4

6

8

1

2.3 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
Počet vyuč. hodin celkem za
týden
-z toho počet neaprob. hodin

%
335

100

25

7,5

V kterých předmětech

Vv, Tv, Čj, M

2.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet vzdělávacích akcí:

31

Celkový počet účastníků:

23

Vzdělávací instituce:

NIDV Plzeň, KCVJŠ Plzeň, PPP Plzeň-sever,…..
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3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol
3.1 Zápis žáků do 1. třídy
Počet odkladů ŠD
navržen skutečnost

Počet dětí u zápisu

Očekávaný počet
dětí

Očekávaný počet
tříd

40
7
7
33
2
Zákonní zástupci 1 dítěte požádali o přestup do ZŠ a MŠ Čachrov, okres Klatovy.
Celkem nastoupilo do 1. tříd ve šk. roce 2017/2018 32 žáků.

3.2 Absolventi školy a jejich uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
celkem
19

Z toho přijatých na
Gymnázia
4 letá

SŠ s maturitou

SOU

UO

Jiné

1

8

10

0

0

Počet žáků
-kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku

3

-kteří nepokračují v dalším vzdělávání

0

Počet žáků
-přihlášených na víceletá gymnázia

12

-přijatých na víceletá gymnázia

7

Kurzy k doplnění základního vzdělávání ve školním roce 2016/2017
Počet kurzů

Počet absolventů

0

0
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1 Prospěch žáků
Počet
žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

240

152

Prospělo

Neprospělo

82

5

Nehodnoceno

Opravné
zkoušky
žáci/celkem

Hodnoce
no
slovně

1

9/14

2

Prospěch k 31. 8. 2017.

4.2 Chování žáků
Počet žáků

Snížený stupeň z chování

1. pololetí

2. pololetí

-z toho 2. stupeň

0

5

-z toho 3. stupeň

0

1

4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok)
1. pololetí
Zameškané hodiny
-z toho
neomluvené
na žáka

2. pololetí

celkem

9 839

10 406

20 245

0

0

0

40,32

43,00

41,66

5. Prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství
5.1 Primární prevence
Prevence rizikového chování probíhala na naší škole v tomto školním roce na základě
minimálního preventivního programu. Cílem našeho programu bylo působení jak na žáky, tak
i na jejich rodiče a pedagogy naší školy. Hlavním cílem bylo a je budování zdravého klimatu
školy tak, aby se zde žáci i učitelé cítili bezpečně a spokojeně. Prevenci sociálně-patologických
jevů je na naší škole věnována velká pozornost a snažili jsme se ji začlenit do všech složek
výchovně-vzdělávacího procesu. Podíleli se na ní všichni naši pedagogové zapracováním témat
prevence do jednotlivých vyučovacích předmětů.
Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Milena Kotorová, která koordinovala
tvorbu a kontrolu realizace Minimálního preventivního programu, metodicky vedla
pedagogické pracovníky školy, zajišťovala realizaci preventivních aktivit a poskytovala
poradenské služby žákům s projevem rizikového chování a jejich rodičům. V některých
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případech bylo nutné svolat výchovnou komisi, na které byly řešeny aktuální výchovné a
vyučovací problémy žáků.
V průběhu celého roku jsme se snažili realizovat opatření směřující k předcházení jevů
spojených s rizikovým chováním. V rámci naší primární prevence byly realizovány takové
programy a aktivity, které rozvíjely především kladné stránky osobnosti žáků.
Ve školním roce 2016/2017 žáci 4. a 5. ročníků nenavštívili dopravní hřiště v Třemošné
z důvodu nemoci lektora dopravní výchovy.
Zaměřili jsme se podobně jako v minulých letech na:
 Prevenci společensky nežádoucích jevů jako je agresivita, šikana, kyberšikana, záškoláctví,
alkoholismus, kouření, rasismus, virtuální drogy, vztahy v rodině.
 Dopravní výchovu, dodržování bezpečnostních pravidel v dopravě.
 Utváření pozitivního sociálního klimatu, zlepšování komunikace.
 Utváření zásad zdravého životního stylu.
 Dovednost poskytnout první pomoc.
 Chování v krizových situacích.
 Zodpovědné rozhodování a dodržování zákonů
 Smysluplné využití volného času.
 Pomoc hendikepovaným dětem a dětem z dětského domova.
Prevence prolíná veškerou činností školy, jednotlivými vyučovacími předměty, sportovními
aktivitami, mimoškolními akcemi. Zároveň jsou realizovány programy, které podporují
každodenní snahu vyučujících při prevenci rizikového chování. Tyto programy obvykle škola
zajišťuje sama nebo prostřednictvím jiných organizací.

Ve školním roce 2016/2017 proběhly tyto akce zaměřené na primární prevenci:
Název akce

Organizátor akce

Termín konání

Určeno ročníkům

Adaptační den

pedagogové ZŠ

6. ročník

Srdíčkové dny

žáci 9. roč.

8. 9. 2016
září 2016, březen
2017
3. a 10. 11. 2016

1., 6. – 9. ročník

20. 2. 2017

8. a 9. ročník

VZP

2. 3. a 6. 6. 2017

5. – 9. ročník

Policie ČR

17. 3. 2017

8. a 9. ročník

Zdravé zuby
První pomoc
Vzpoura úrazům
Nestrkáme hlavu
do písku
STOP poruchám
příjmu potravy
První pomoc pro
prvňáčky
První pomoc

Studentky
stomatologie
HZS

STOP poruchám příjmu
10. 4. 2017
potravy

8. a dívky 9. ročník

Zentiva + ZZS PK

11. 4. 2017

1. ročník

Odborná rada ochrany
obyvatelstva

22. 4. 2017

4. – 7. ročník
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The Action New
Generation

PERICULUM z.s.

28. 4. 2017

9. ročník

Odstraňujeme
komunikační
bariery

Plzeňská unie
neslyšících

9. 5. 2017

6. – 9. ročník

RUBIKON

SVČ Radovánek

11. 5. 2017

7. – 9. ročník
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Metodička prevence Mgr. Milena Kotorová se zúčastnila pravidelných setkání metodiků
prevence Plzeň – sever (2krát ročně).
Ve školním roce 2016/17 ZŠ Plasy požádala o finanční příspěvek na prevenci na KÚ PK na
adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku a následnou práci se třídou. Uspěli jsme a získali částku
10 000,- Kč.
Spolupráce s jinými organizacemi:









PPP (metodik primární prevence, zaměstnanci PPP)
SVP Plzeň
OSPOD
P-centrum
HZS Plasy, Plzeň
Policie ČR
VZP
SVČ Radovánek

5.2 Výchovné poradenství
Funkci výchovné poradkyně ve školním roce 2016/2017 vykonávala Mgr. Václava Korcová.
Činnost výchovné poradkyně byla během celého roku zaměřena na:









Koordinaci tvorby a realizace IVP u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Dopady novely §16 školského zákona a vyhlášky 27/2016 Sb.
Podporu žáků cizinců a žáků nadaných
Tvorbu Plánů pedagogické podpory
Komunikaci s učiteli, zákonnými zástupci žáků a institucemi
Volbu povolání
Spolupráci s jinými organizacemi (PPP, SVP, OSPOD,…)
Řešení jednotlivých problémových situací

Velká pozornost byla věnována volbě povolání, v rámci které proběhly tyto aktivity:
 Besedy se zástupci SŠ, SOŠ a gymnázia v rámci třídních schůzek (listopad 2016)
a v průběhu školního roku přímo na škole.
 SŠ Kralovice- podpora technického vzdělávání Plzeňského kraje (1. 12. 2016)
 Beseda na Úřadu práce (9. 12. 2016)
 INFO KARIÉRA – zážitkový poradenský program Kam po základní škole? (5. 1. 2017)
 Informace o správném vyplňování přihlášky na střední školu.
 Informace o správném vyplňování zápisového lístku a jeho vydání (březen 2017).
 Individuální pohovory se zákonnými zástupci žáků k volbě povolání.
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Vzhledem ke zrušení kabinetu, který sloužil jako prostor pro poskytování školních
poradenských služeb, byly podmínky od září 2016 pro výchovné poradenství omezené a
nevyhovující. Všechna jednání se zákonnými zástupci probíhala v kabinetě dějepisu a
zeměpisu nebo v ředitelně školy.
Spolupráce s jinými institucemi:






PPP Plzeň – sever, PPP K. Vary
SVP, NAUTIS
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MŠ Plasy
Úřad práce

6. Nadstandartní aktivity
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou
6.1.1 Školní družina
Ve školním roce 2016/2017 probíhala činnost školní družiny ve 3 odděleních. 1. oddělení
navštěvovalo 23 žáků, 2. oddělení 21 žáků a 3. oddělení 28 žáků. Každé oddělení mělo svoji
místnost. Provoz školní družiny byl zajištěn od 6:00 do 16:00 hodin.
Školní družina se během celého školního roku podílí na výchově, vzdělávání a rekreaci dětí.
ŠD navštěvují žáci z prvního stupně. Naším hlavním posláním je zabezpečit pro děti dostatek
zájmových činností, možnost odpočinku a vytvořit celkovou pohodu v ŠD. Různým zájmům
vycházíme vstříc zejména činnostmi z oblasti pohybové, výtvarné, pracovní a přírodovědné.
Aktivity se střídají a navazují na sebe. Chceme, aby se ŠD stala místem, ve kterém děti
smysluplně a plnohodnotně tráví svůj volný čas. Snažíme se vytvořit příjemné prostředí, ve
kterém jsou děti spokojené a cítí se bezpečně.
Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání je vést děti ke smysluplnému využití
volného času, vzájemnému respektu, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného
chování. Pozornost je věnována vytváření pozitivních vztahů mezi lidmi.
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Pravidelná činnost školní družiny byla doplněna zajímavými akcemi. Ve školním roce
2016/2017 proběhly tyto akce školní družiny:
září

říjen

Zábavná olympiáda

Hledání lesního skřítka

Vlaštovkiáda

Prohlídka NTM Plasy

listopad

prosinec

Filmová pohádka

Čertovské odpoledne
Setkání u stromečku

leden

únor

Užíváme si zimy

Masopustní odpoledne

Puzzliáda

Minifotbálek

březen

duben

Bowling

Bezpečně na kole

Mushing
květen

červen

Soutěž Míčová školka

Malování na chodníku

Hry s pískem

Divadlo „Sněhurka a 7 trpaslíků“
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Skupina herců ze 3. oddělení školní družiny nacvičila pohádku O Sněhurce a 7 trpaslících,
která se všem divákům velice líbila. Touto pohádkou se někteří žáci rozloučili s docházkou do
školní družiny a také s paní vychovatelkou Ladou Henžlíkovou.

6.2 Mimoškolní aktivity, aktivity nad rámec základního vyučování
6.2.1 Akce nad rámec výuky
Název akce

Termín

Třídy

Dobří holubi se vracejí – hasiči Žebnice

14. 9. 2016

1. – 9.

ITEP

15. 9. 2016

4. a 7.

Evropská noc vědců

30. 9. 2016

7. -9.

Podzimní olympijské hry

29. 9. 2016

1. – 5.

Sběr lesních plodů

říjen 2016

Návštěva divadla R. Brzobohatého

1. 10. 2016

6. – 9.

Čtení Hasičských pohádek
Král český a císař římský Karel IV. (divadelní
představení)
Divadlo J. K. Tyla – Romeo a Julie

13. 10. 2016

1. a 2.

14. 10. 2016

4. – 9.

20. 10. 2016

8. a 9.

Hudební pořad ,,Já písnička“

8. 11. 2016

1. – 5.

Návštěva Národního muzea v Praze

15. 11. 2016

6. a 7.

Rozsvícení stromečku a vánoční jarmark

26. 11. 2016

1. – 9.

Vystoupení v DPS Plasy

1. 12. 2016

5.

5.– 9. 12. 2016

1. – 9.

Sbírka pro Dětský domov Trnová
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Mikulášská přehazovaná

7. 12. 2016

6. – 9.

Divadlo J. K. Tyla – Hello, Dolly!

20. 12. 2016

6. a 7.

Vánoční koncert ZŠ a ZUŠ
Hýbejme se před Vánocemi -vánoční
aerobic
Tonda obal na cestách

21. 12. 2016

1. – 5.

22. 12. 2016

6. – 9.

2. 2. 2017

1. – 9.

Návštěva Techmánie

1. 3. 2017

7. – 8.

Návštěva divadla J. K. Tyla – Bonnie a Clyde

21. 3. 2017

8. a 9.

Srdíčkové dny
Beseda s režisérem a animátorem
Cyrilem Podolským
Návštěva divadla Alfa
Návštěva divadla J. K. Tyla – Sen noci
svatojánské
Fotbalový festival zábavy a sportu

22. 3. 2017

1. – 9.

5. 4. 2017

3. – 5.

6. 4. 2017

1. a 2.

12. 4. 2017

6. a 7.

5. 5. 2017

4. – 5.

23. – 28. 4. 2017

6. – 9.

26. 4. 2017

4. a 5.

„Magická Anglie“
Exkurze Praha
Den dětí pro předškoláky

29. 5. 2017

6. a 9.

Den dětí s V. Hronem
Návštěva divadla Hybernia – Alenka v kraji
zázraků
Vernisáž projektu Hravý architekt

30. 5. 2017

1. – 9.

29. 5. 2017

2. – 5.

1. 6. 2017

4. B

Den otevřených dveří HZS Plasy
Návštěva divadla Alfa a Západočeského
muzea
Pasování prvňáků na čtenáře

1. 6. 2017

6. a 8.

7. 6. 2017

3. – 5.

22. 6. 2017

1.

Hudební pořad Procházky uměním

23. 6. 2017

1. – 9.

Pěvecká soutěž DO-RE-MI

21. 6. 2017

1. – 7.

Slavnostní zakončení školního roku 1. st.

29. 6. 2017

1. – 5.

Slavnostní zakončení školního roku 2. st.

30. 6. 2017

6. – 9.

Informace o jednotlivých akcích spolu s fotodokumentací lze najít na webových stránkách
školy www.zsplasy.cz.
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6.2.2 Školní výlety
Třída

Datum

Trasa výletu

1.A, 2.A, 2.B

15. 6. 2017

Zámek Kynžvart, Mariánské Lázně

3.A, 3.B

20. 6. 2017

Protivín-krokodýlí farma, Písek, Lnáře

4.A, 4.B

1. 6. 2017

Mariánská Týnice

6.A, 7.A

22. 6. 2017

Plzeň – ZČM, loutkové muzeum, HZS PK

8.A, 9.A

15. 6. 2017

Plzeň – muzeum knihtisku, ZČM
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6.2.3 Dlouhodobější výjezdy mimo školu
Lyžařský kurz
Ve dnech 15. – 20. 1. 2017 se na Šumavě uskutečnil lyžařský výcvikový kurz. V letošním roce
měli žáci 7. třídy štěstí na ideální sněhové podmínky. Jezdili celý týden v prachovém sněhu.
Žáci zvládli základy sjezdového a běžeckého lyžování. Součástí kurzu byla beseda se členem
Horské služby, výlet lanovkou na Hofmanky i návštěva cukrárny. Cíle lyžařského výcviku byly
splněny.

Jazykově poznávací kurz – Magická Anglie
Žáci ZŠ Plasy vycestovali ve dnech 23. 4. – 28. 4. 2017 na poznávací zájezd do Velké Británie.

První a poslední den putování byl věnovaný Londýnu, kde žáci navštívili Tower Bridge, St.
Paul´s Cathedral, London Eye a další významné památky tohoto města. Největší atrakcí se stal
Olympijský stadion, kde se výtahem vyvezli na olympijskou pochodeň a následně se sklouzli
po nejdelší skluzavce v Evropě. Součástí programu byla i návštěva významných pravěkých
lokalit – Avebury (největší kamenný kruh v Británii), Silbury Hill (největší pyramidový hrob
v Evropě), West Kennet Long Barrow (největší komorový hrob v Anglii). Celé jedno odpoledne
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strávili v bývalých římských lázních ve městě Bath. Součástí programu byla i návštěva
nejslavnějšího pravěkého megalitického monumentu v Evropě – Stonehenge a prohlídka
katedrály v Salisbury, kde je uložený originál Velké listiny svobod. Nejen pro chlapce byla
atraktivní i návštěva v Národním muzeu motorismu v Beaulieu.
Žáci byli po celou dobu zájezdu ubytováni v hostitelských rodinách, kde poznali nejen
speciality místní kuchyně, ale hlavně se procvičili v hovorové angličtině.

Plavecký kurz
V naší škole probíhá plavecký výcvik ve dvou ročnících, a to ve 2. a 3. tak, aby každý žák
absolvoval 40 hodin za školní docházku (podle ŠVP). Plavecký výcvik probíhá v bazénu ZŠ
Kaznějov pod vedením odborné lektorky. Dětem se plavání líbí, odměnou jim je mokré
vysvědčení.

6.3 Environmentální výchova ve škole
Zásady environmentální výchovy a vzdělávání byly uplatňovány v průběhu celého školního
roku. Environmentální výchova prolínala zejména přírodovědnými předměty (Př, Z, Fy, Ch),
částečně prolínala i do nepřírodovědných předmětů (Čj, Ov, Aj,..) a předmětů výchovného
zaměření (Vv, Pč), kde žáci využívali především odpadové materiály pro své výrobky.
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Na podzim se žáci školy podíleli na úklidu listí. V jarních měsících se zaměřili na spolupráci se
školní jídelnou. Na bylinkových záhoncích vypěstovali čerstvé bylinky a ve skleníku třeba
špenát nebo čerstvý kopr.
EVV byla na ZŠ realizována zejména těmito formami:






Péče o prostředí a zeleň v okolí školy a v prostorách školy
Třídění odpadu a hospodárné využívání vody, osvětlení a topení
Sběr lesních plodů pro zvěř
Využití školní zahrady a skleníku
Poznávání přírodních krás ČR v rámci školních výletů

6.4 Spolupráce s dalšími subjekty
MŠ Plasy
Dlouholeté vztahy udržuje naše škola s MŠ Plasy, ze které nastupují děti do 1. ročníku.
Spolupráce začíná přípravou zápisu do 1. třídy. Tradicí se již stal projekt ZŠ a MŠ „Škola
nanečisto“. Tento projekt vznikl již před sedmi lety a jeho cílem je odbourat zbytečné obavy
dětí spojené s nástupem do první třídy základní školy. V rámci tohoto projektu proběhla také
první informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků a oslava Dne dětí pro předškoláky.
Děti z MŠ vystoupily s krátkým programem na projektovém dnu Hýbejme se před Vánocemi.
Během školního roku probíhají také vzájemné hospitace učitelek MŠ a ZŠ.
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ZUŠ Plasy
Dlouhodobá spolupráce se ZUŠ Plasy je založena především na organizování společných
kulturních vystoupení při různých příležitostech. V letošním školním roce jsme společně se ZUŠ
připravili předvánoční hudební pořad, vystoupení v DPS Plasy, kulturní program na závěr
školního roku.

Gymnázium Plasy
Několik žáků ZŠ Plasy se zúčastnilo workshopu zaměřeného na chemii a v rámci tohoto
workshopu měli možnost vyzkoušet si několik velmi zajímavých pokusů.
V rámci volby povolání pravidelně představuje Gymnázium a SOŠ Plasy výchovná poradkyně
na setkání rodičů deváťáků.

Dětský domov Trnová
Také ve školním roce 2016/17 jsme v předvánočním čase zorganizovali tradiční sbírku pro
Dětský domov v Trnové. Finanční dárek jsme předali osobně paní ředitelce Tiché, která nám
umožnila navštívit také děti v tomto zařízení.
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Hasičský záchranný sbor Plasy
Po celé České republice se 13. 10. 2016 předčítalo z nově vydané knížky Hasičské pohádky.
Na stanici v Plasích se předčítání zúčastnili žáci naši prvňáci a druháci a společně s vypravěčem
drželi palce hlavním hrdinům. Po předčítání byly děti odměněny malým dárkem a zajímavou
prohlídkou požární stanice.
Dne 1. 6. 2017 využili žáci 6. a 8. ročníku Dne otevřených dveří a navštívili pracoviště HZS
Plasy. Prohlédli si hasičskou techniku, kompletní výstroj hasičů a seznámili se s fungováním
pracoviště profesionálních hasičů.

Knihovna Plasy
Třetím rokem pokračoval projekt Společné čtení s knihovnou, do kterého se zapojilo několik
tříd 1. stupně. Žáci si s paní knihovnicí, která za dětmi docházela do školy, četli, vyprávěli,
hodnotili, diskutovali především o přečtených knihách. Společně pak paní knihovnice a paní
učitelky rozvíjely u dětí touhu po čtení a čtenářskou gramotnost. Po znovuotevření knihovny
docházeli žáci do prostor knihovny.
V závěru školního roku byli žáci 1. ročníku v knihovně slavnostně pasováni na čtenáře.
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Klášter Plasy
Žáci 4. B se ve šk. roce 2016/2017 zúčastnili projektu Hravý architekt. Cílem tohoto projektu
bylo přiblížit dětem adekvátní formou barokní architekturu. V rámci tohoto projektu děti
absolvovaly procházky a přednášky o místních barokních památkách, které se pak staly
východiskem k výtvarné části projektu. 6 nejlepších prací pak bylo představeno na vernisáži
v galerii v Mariánské Týnici.

S klášterem Plasy spolupracujeme již několik let při přípravě vánočního jarmarku.
V zámeckém sále se konalo slavnostní zakončení školního roku 2016/2017.
Objekt kláštera, hrobky, muzea litiny navštívili naši žáci v rámci vlastivědných exkurzí.

ZŠ Plasy spolupracuje s několika dalšími významnými subjekty:







DPS Plasy (předvánoční vystoupení)
Město Plasy (společné akce, veřejná vystoupení)
Sokol Plasy (pronájem tělocvičny)
Policie ČR (preventivní akce)
Lesy ČR (sponzor Dne dětí)
Myslivecké sdružení Žebnice (sběr lesních plodů)

6.5 Partnerství se školami v zahraničí
Škola nemá partnerskou školu v zahraničí.
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6.6 Zapojení do projektů
6.6.1 Údaje o zpracovaných projektech
ZŠ Plasy zpracovala ve školním roce 2016/2017 tyto projekty:
1. „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Plasy“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005485 v
rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Tento
projekt byl schválen a výše schválené finanční podpory je 727 960,- Kč.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností
personálního posílení o školního speciálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou
extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a
doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Projekt bude
realizován v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019.
2. „Hýbejme se před Vánocemi“ – cílem projektu bylo seznámení žáků s moderní
pohybovou formou cvičení. Jednalo se o dlouhodobou pohybovou aktivitu, která
probíhala v rámci hodin tělesné výchovy a vyvrcholením byl projektový den Hýbejme se
před Vánocemi.
3. „Hravý architekt“ – cílem projektu byla popularizace architektury a kulturních dějin,
seznámení dětí s architekturou jejich města.
4. „Podpora primární prevence rizikového chování na ZŠ Plasy, okres Plzeň-sever“ –
projekt byl podpořen částkou 10 000,- Kč. Tato částka bude využita na adaptační pobyt
pro žáky 6. ročníku a následnou práci se třídou v období 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017.

6.6.2 Údaje o zapojení do jiných projektů
ZŠ Plasy je zapojena jako partner do projektů:
1. „Obědy pro děti“. V rámci tohoto projektu měly možnost některé děti naší školy chodit
na obědy zdarma.
2. „Mléko do škol“. Tento projekt umožňuje dětem odebírat dotované mléko. Na začátku
školního roku věnuje tato firma malý dárek prvňákům ve svačinové krabičce.
3. „Ovoce a zelenina do škol“
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílovou
skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma
dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Máme uzavřenou
smlouvu s firmou Laktea, o. p. s., dodávka je 1x za 14 dní, do tříd zajišťuje rozdělování
podle počtu žáků.
Součástí tohoto projektu jsou i doprovodná opatření. Firma Laktea v rámci zavedení
nového programu upřednostnila Doprovodná opatření formou Ochutnávkových košů
(ovoce, zelenina, mix).
Ve školním roce se ZŠ Plasy zaregistrovala do projektu Skutečně zdravá škola a od 1. 9. 2017
bude plnit kritéria pro udělení bronzového certifikátu.
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6.6.3 Školní projekty
Během celého školního roku proběhlo na ZŠ Plasy několik školních projektů.






Čertí škola
Místo, kde žijeme
Praha
Velikonoce
KUFR – poznávání hudebních nástrojů

6.7 Účast v soutěžích
6.7.1 Vědomostní soutěže
Název soutěže

Termín konání

Umístění

Mladý chemik

10. 10. 2016, 1. 12. 2016,
10. 1. 2017

27. místo v kraji – F. Šimera

Olympiáda Čj

1. 2. 2017

Olympiáda Ma 9. roč.

24. 1. 2017

Olympiáda Ma 5. roč.
Výtvarná soutěž Můj
největší zázrak
Chemická olympiáda

24. 1. 2017

účast
11. – 14. místo – Krejčí,
Šimera
2. místo – K. Křížek

13. 3. 2017

Jan Krejčí 4. B

7. 3. 2017

5. místo – F. Šimera
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6.7.2 Sportovní soutěže
Během školního roku 2016/17 se žáci a žákyně zúčastnili sportovních soutěží. Většina
soutěží byla na okresní úrovni. Všichni důstojně reprezentovali naši školu.
Přehled sportovních soutěží:
Název soutěže

Termín konání

Umístění

Minifotbal

29. 9. 2016

10. místo

Florbal kat. III hoši

1. 11. 2016

8. místo

Florbal kat. IV hoši

22. 11. 2016

2. místo

Basketbal kat. IV hoši

23. 2. 2017

3. místo

Vybíjená kat. II dívky

23. 3. 2017

2. místo

Vybíjená kat.II otevřená

23. 3. 2017

3. místo

Minifitbal kat. III

20. 4. 2017

9. místo

Mc Donald´s cup kat. I

3. 5. 2017

4. místo

Mc Donald´s cup kat. II

4. 5. 2017

8. místo

DSMC kat. I

12. 5. 2017

3. místo

DSMC kat. II
Atletický trojboj I., II.
kat.
Softbal kat. IV smíšená

12. 5. 2017

2. místo

6. 6. 2017

4. a 7. místo

23. 6. 2017

1. místo

7. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se ve školním roce 2016/2017 neúčastnila žádného mezinárodního programu.
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8. Základní údaje o hospodaření školy
Ředitelka školy předkládá v souladu s § 165 školského zákona rozbor hospodaření dle
závazné osnovy. Rozbor hospodaření je k dispozici v ZŠ Plasy.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrol
Ve školním roce 2016/2017 na naší škole neproběhla žádná inspekce ČŠI. Naše škola se
zúčastňovala elektronického šetření ČŠI, které nahrazuje šetření na místě.
Dále se škola zúčastnila výběrového testování organizovaného českou školní inspekcí –
Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 9. ročník ZŠ. Zjišťování se týkalo vzdělávací
oblasti Český jazyk, Matematika, Zeměpis.
Dne 10. 10. 2016 byla ve škole provedena kontrola Státního okresního archivu Plzeň-sever se
sídlem v Plasích. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
služby. Kontrolou bylo zjištěno, že škola neprováděla skartační řízení vždy v kalendářním roce
po uplynutí skartační lhůty dokumentu. Další zjištěné drobné závady byly odstraněny na místě.
Dne 10. 5. 2017 proběhla ve škole kontrola Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství nad stavem BOZP. Kontrola zjistila tři závady – el. přívod ke kopírkám v počítačové
učebně nebyl veden v lištách, stávající schodiště ke školnímu hřišti nebylo osazeno zábradlím,
vstupní vrátka na školní hřiště nebyla zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám v době
konání výuky. Všechny zjištěné závady byly neprodleně odstraněny.
Dne 30. 5. 2017 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje.
Kontrola nezjistila žádné nedostatky.
Protokoly ze všech kontrol jsou uloženy v archivu školy.

10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v souladu s plánem dalšího vzdělávání.
Všichni pedagogičtí pracovníci neustále rozšiřují své vzdělávání dle aktuální nabídky kurzů a
aktuálních finančních možností školy.
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Plasy navštívili v rámci dalšího vzdělávání tyto akce:
Název akce
Společné vzdělávání
Cesta k motivaci aktivního učení, didaktické hry ve
výuce
Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
Jak zvládat kritiku a řešit problémy
Dítě s dysfunkcí. Co s ním?

Účastníci
Mgr. Korcová
Mgr. Houšková, Mgr. Halamová
všichni
Mgr. Škopová
Mgr. Molcarová
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Atmosféra Země, klima a jeho změny
Motivy a postupy ve VV na 1. a 2. st.
ŘŠ – práva a povinnosti zaměstnavatele
Jak efektivně řídit školu a vést lidi v pohodě
Nezvyklé metody v hodinách Čj
Relaxační postupy pro pohodu v práci
Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol
Netradiční tiskové techniky ve šk. praxi
Netradiční a zážitkové hry v Tv
Netradiční vazby, tvorba dekorací
Image pedagoga
Step aerobic
Rozvoj a ověřování čten. Dovedností na 1. st.
Jak pomoci žákovi se SPUCH s učením
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí
Jak na kázeň ve třídě
Hospitace – součást řízení školy
Inf. seminář k vykazování údajů a PO
Základy první pomoci
Zákon o ped. pracovnících v praxi
Obnovitelné zdroje energie

Mgr. Chlup
Mgr. Škopová
Mgr. Průšová
Mgr. Průšová
Mgr. Pekárková
Mgr. Škopová
Mgr. Korcová
Mgr. Škopová
Mgr. Tegiová
Mgr. Livinková
Mgr. Pekárková
Mgr. Tegiová
Mgr. Henžlíková
Mgr. Henžlíková, Mgr. Pekárková
Mgr. Kotorová
Mgr. Škopová, Mgr. Pekárková
Mgr. Průšová
Mgr. Průšová
Mgr. Houšková
Mgr. Průšová
Mgr. Chlup

Podklady pro výroční zprávu poskytli: pedagogové ZŠ, vychovatelky ŠD.
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 zpracovala: Mgr. Jana Průšová

V Plasích dne 10. 10. 2017

Výroční zprávu schválila školská rada dne
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