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nám. Odboje 18, příspěvková organizace
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Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických
pracovníků za kalendářní rok 2008

příloha č.1

Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2008

příloha č. 2

1.

Charakteristika školy

1. 1

Název školy:

Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18,
příspěvková organizace
nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
49 777 581
378 028 901
377 532 989
zsbolevec@pilsedu.cz
skola@bzs.plzen-edu.cz
Mgr. Helena Brunclíková
www.boleveckazs.cz

Úplná adresa:
IČO:
Telefonní spojení:
Faxové spojení:
e-mailové spojení:
Ředitelka školy :
Webové stránky školy:

1. 2

Poslední zařazení v rejstříku škol
č.j. 1521/2008-21 Rozhodnutí ze dne 28. 1. 2008 s účinností od 28. 1. 2008
Datum účinnosti posledního rozhodnutí :

28.1.2008

Datum vystavení posledního rozhodnutí :

28.1.2008

Č.j. posledního rozhodnutí :

1521 / 2008 - 21

Datum poslední aktualizace :

28.1.2008
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Název právnické osoby:
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace.
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Právnická osoba vykonává činnost :
1. Základní škola
IZO :049 777 581
Místo poskytovaného vzdělání : nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
1/1. 79-01-C/001 Základní škola
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 9 let 0 měsíců
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
1 000 žáků
dobíhající obor
2/1.

79-01-C/01 Základní škola
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 9 let 0 měsíců
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

1 000 žáků

2. Školní družina
IZO:115 400 061
Místo poskytovaného vzdělání : nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení:
150
Datum zápisu do rejstříku :
1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti :
19. 3. 1996
3. Školní jídelna
IZO:102 664 170
Místo poskytování stravovacích služeb : nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 1.400
1. 1. 2005
Datum zápisu do rejstříku :
Datum zahájení činnosti :
19. 3. 1996

1. 3

Seznam pracovišť
(Dle Rozhodnutí o zařazení v rejstříku škol)

Počet tříd

Počet žáků

(k 30.9.2008)

(k 30.9.2008)

Hlavní budova, ředitelství nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň

18

384

CELKEM

18

384

Adresa

Bolevecká základní škola Plzeň

V tabulce nejsou uvedeni žáci, kteří plní školní docházku podle § 38 (vzdělávání v zahraničí
nebo v zahraniční škole v ČR) – počet dětí 2
(5. ročník – 1 žák, 7. ročník – 1 žák).
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1.4

Celkový počet žáků k 30. 9. 2008:

386 žáků (včetně žáků, kteří plní docházku
podle § 38 školského zákona)

Stav k 30.6.2009 :

celkem: 18 tříd

385 žáků

1. stupeň :
2. stupeň :

počet tříd 9, počet žáků 163
počet tříd 9, počet žáků 222

Vzdělávací program
Název vzdělávacího programu

číslo jednací :

v ročníku :
(třídě)

29.6.2007

1., 2. a 6., 7.

16847/96-2

3. - 5., 8. – 9.

Školní vzdělávací program Bolevecké
základní školy Plzeň pro základní
vzdělávání
Základní škola
Rozšířená výuka

číslo jednací :
16847/96-2, třída
s rozšířenou výukou
tělesné výchovy

tělesné výchovy
(házená + volejbal)
tělesné výchovy
(házená + volejbal)
1.5

29.6.2007
(v rámci ŠVP)

8. a 9. ročník
(VIII.B, IX.B)
6. a 7. ročník
(VI.B, VII.B)

Součásti školy

Počet
žáků

Počet tříd,
oddělení

Počet přepočtených
pedagogických pracovníků
(podle stavu k 30.9.2008)

2008/2009

2008/2009

2008/2009

ZŠ

384 + 2 plní PŠD
podle § 38

18

25,7

ŠD

k 31.10.2008
100

4

4,0

Název
součásti
MŠ

ŠK
ŠD (samostatná)
ŠK (samostatný)
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Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18 : (k 31.10.2008)
Cílová kapacita
jídelny
1400

Počet
dětských
strávníků
439
včetně studentů
VOŠ

Počet
dospělých
strávníků *

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

9

47

6,643

včetně doplňkové
činnosti

* uvádějte bez cizích strávníků
Pro doplňkovou činnost je vyčleněno 2,5 pracovnice školní jídelny na úvazek 1,00. Jsou
započteny v celkovém počtu zaměstnanců.

1.6

Typ školy
Bolevecká základní škola Plzeň je školou úplnou s 1. a 2. stupněm. V žádné třídě nejsou spojené
ročníky.

1.7

Spádový obvod Bolevecké základní školy Plzeň:
Školský obvod Plzeň – 1 tvoří území městského obvodu Plzeň 1
(katastrální území Bolevec a Plzeň 1).
Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů vymezila školské
obvody spádových škol zřizovaných městem Plzní.

1.8

Speciální třídy (stav k 30.9.2008)

Přípravná třída

0

Počet
zařazených
žáků
0

Speciální třída

0

0

Počet tříd

S rozšířenou výukou

Výroční zpráva Bolevecké ZŠ Plzeň

4

Poznámka

100
6.B, 7.B, 8.B, Tělesná výchova
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1.9

Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení

Počet žáků
stav k 30.9.2008

Počet žáků
stav k 30.6.2009

Mentálně postižení

0

0

Sluchově postižení

0

0

Zrakově postižení

0

0

S vadami řeči

1

1

Tělesně postižení

0

0

S více vadami

0

0

S vývoj. poruchou učení

40

53

S vývoj. poruchou chování

0

0

Celkem

41

54

Vady

Specializovaná výuka pro žáky s SPU :
(oddělená výuka v předmětech)

Žáci byli zařazeni do hodin ambulantní nápravné péče pro žáky s vývojovými poruchami
učení. Na Bolevecké základní škole Plzeň, nám. Odboje 18, bylo otevřeno pět oddělení;
z toho tři na 1. a dvě na 2. stupni.

1.10

Materiálně technické zajištění školy
Během školního roku 2008/2009 byly vedením školy postupně uvolňovány finanční
prostředky pro zlepšení materiálně technického vybavení. Snahou pedagogických
pracovníků je neustálé modernizování odborných učeben, zejména učebny výpočetní
techniky a učebny pro jazykové vzdělávání.
V oblasti údržby a investic bylo i ve školním roce 2008/2009 pokračováno ve
vylepšování školního prostředí v rámci přidělených finančních prostředků a také na základě
plánu práce Bolevecké základní školy Plzeň.
V současné době je škola vhodně vybavena na odbornou výuku v rámci povinných
i nepovinných předmětů, kroužků a také pro nabídku nadstandardní výuky a zájmové
činnosti školy v rámci doplňkové činnosti školy.

Výroční zpráva Bolevecké ZŠ Plzeň

(školní rok 2008/ 2009)

Strana : 6/42

Na škole jsou využívány tyto odborné učebny :
1 učebna

Občanská výchova

2 učebny

Výpočetní technika

3 učebny

Pracovní činnosti
(dřevodílna, kovodílna, montážní dílna)

1 učebna

Výtvarná výchova
Keramická dílna

1 učebna

Chemie
Laboratoř chemie

1 učebna

Fyzika

1 učebna

Přírodopis

1 učebna

Učebna základů administrativy

1 učebna

Zeměpis

1 učebna

Dějepis

1 učebna

Šití

1 učebna

Kuchyňka

1 učebna

Knihovna

4 učebny

Školní družina

1 učebna

Jazyková učebna

1 učebna

Matematika

1 učebna

Hudební výchova, angl. jazyk

Kromě 3 tělocvičen a 1 respiria má škola k dispozici sportovní areál hřišť s umělým
povrchem. Část hřišť je v odpoledních hodinách otevřena pro veřejnost. Během prázdnin
mohou zájemci tento areál využívat po celý den.
V provozu je nafukovací hala, která slouží především žákům sportovních tříd
a házenkářským oddílům pro tréninky a pro pořádání sportovních soutěží a turnajů. Hala
byla zpřístupněna veřejnosti a v současné době je stále více využívaná. Nafukovací hala byla
vybudována za finanční podpory Českého svazu házené.
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Před zahájením školního roku během července a srpna a na podzim 2008
byly provedeny tyto práce :
 Rekonstrukce podlahy v TV – 2
 Stavební oprava stěny B1 v pavilonu „B“, výměna oken, zateplení, nová fasáda a nátěr,
nový sokl
 Výměna prasklých propadlých azbestových desek na ploché střeše nad pavilony, nová
vodorovná izolace
 Výměna dlažby včetně nového podkladního betonu a soklů na chodbě pavilon „A“
a u vchodu „C“
 Výměna vnitřních prosklených stěn u hlavní vrátnice a šaten (pavilon C) – včetně
nových dveří, zavírače, atd.
 Montáž ventilátorů na WC + průrazy a plast roury
 Stavební práce u pódia v respiriu, výměna oken, obložení
 Vymalování učebny Vv v pavilonu C a části chodby C

Během jarních prázdnin roku 2009 byly provedeny tyto práce :
 Výroba a montáž nových krytů na radiátory v TV-3
 Oprava a nátěr stěn (oranžová) chodba „C“ a chodba k „H“
 Výroba a montáž nových vchodových dveří do družinové šatny
Na hlavní prázdniny v červenci a srpnu 2009 byly naplánovány a během prázdnin byly
provedeny tyto práce :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stavební oprava stěny A1 a A3 v pavilonu „A“, výměna oken, zateplení, nová fasáda
a nátěr, nový sokl
Výměna dlažby včetně nového podkladního betonu a soklů na chodbě pavilon „B“
Kompletní stavební úpravy v družinových šatnách (vymalování, nový sokl, nová dlažba
na původní, nové dveře, čistící rohož, zrušení starých klecí, výměna 6 ks oken za
plastová)
Výroba a montáž nového obložení stěn, nové police, lavičky a ostatní doplňky v ŠD
Výměna kovových skleněných dveří za plastové, bezpečnostní skla, barva bílá (chodba
E-G, do pav. E, před sekretariátem vpravo a vlevo)
Malování – uč. 108, kabinet 110 a chodby pavilon A-B
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1.11. Školská rada
Datum zřízení:
1. 1. 2005
Počet členů:
9
Školská rada při Bolevecké základní škole Plzeň pracovala ve školním roce 2008/2009
v novém složení (ustavující schůze 26. 11. 2008).
Zákonní zástupci nezletilých žáků: Mgr. Petr Fišer
Jakub Matoušek (místopředseda ŠR)
Jitka Vítovcová (jednatelka ŠR)
Zástupci pedagogů školy:

Mgr. Martin Kufner
Mgr. Petr Hajduch (předseda ŠR)
Mgr. Zdenka Rabochová

Zástupci zřizovatele:

Alena Janová
Edita Šípová
Mgr. Ivana Krýslová

Ve schváleném plánu práce na rok 2009 si Školská rada při Bolevecké základní škole Plzeň
navrhla realizovat 5 zasedání za toto období. Za hlavní cíl a pozornost považuje zabývat se
stavem hlavních cílů školy a výslednosti funkce školy v obsahové, organizační kvalitě
a potřebném finančním zabezpečení chodu školy. Školská rada při Bolevecké základní škole
Plzeň si stanovila v jednotlivých bodech programu jednání projednat výsledky plnění ŠVP
školy a nových potřeb k jeho úspěšné realizaci. Školská rada při Bolevecké základní škole
Plzeň vede zřetel i na účinnou prezentaci školy na veřejnosti a projednala i kvalitní
obsahovou úroveň základních školních dokumentů. Na svých dvou zasedáních se Školská
rada při Bolevecké základní škole Plzeň v tomto volebním období zabývala konkrétním
plánem zajištění finančních potřeb školy k zajištění investičních prostředků, zdrojů pro
rekonstrukci školní budovy a běžných oprav. Dále se Školská rada při Bolevecké základní
škole Plzeň věnovala i rozboru výsledků zápisu do 1. tříd pro školní rok 2009/2010
a možnostech získání tolik potřebných dětí pro školní docházku.
V dubnu 2009 projednala rada otázky spojené se stavem a plněním plánu ICT školy
a dlouhodobější koncepci zajištění výuky informačních technologií. Vedle toho Školská rada
při Bolevecké základní škole Plzeň vyjádřila stanovisko k naplňování projektu Comenius
a podílu naší školy.
Na svém jednání Školská rada při Bolevecké základní škole Plzeň projednala výsledky
a závěry k obsahu Inspekční zprávy ČŠI č.j. 1023/09-04 k provedené inspekci konané ve
dnech 4. – 10. 2. 2009 v Bolevecké základní škole Plzeň. Třetí zasedání v červnu 2009
věnovala rada novému projednání a schválení Školního řádu a Pravidel pro hodnocení
průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pro nový školní rok 2009/2010. Projednala
celkový výsledek plnění ŠVP za tento školní rok včetně návrhů a úprav pro další jeho
realizaci. Členové Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň k projednávaným
tématům a bodům zaujímají konkrétní názory a stanoviska. Školská rada při Bolevecké
základní škole Plzeň má stabilní tendenci vést účinný dialog s vedením školy a napomoci
tím ke zvládnutí hlavních úkolů rozvoje školy.
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2.
2.1

Údaje o pracovnících školy
Přehled o zaměstnancích školy (k 30.6.2009)
Počet pracovníků*
(ostatní+pedagog.prac.)

Počet pedagogických pracovníků*

2008/2009

2008/2009

Celkem 50/ přep. 48,081
ostatní 17/16,625
ped.prac. 33/31,456

33/31,456
(29 učitelů/přep.uč. 27,456
4 vychovatelky/přep.vych. 4,0)

* lomené číslo : fyzický stav/přepočtený stav

2.2

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
Součást
PO

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ

VŠ-Bc.

VŠ-PF

VŠ jiné
+ DPS
*

VŠ jiné
bez DPS
*

MŠ
ZŠ

1*

ŠD, ŠK

28

4

*DPS = doplňkové pedagogické studium

* 1 vyučující( před vykonáním státní záv. zkoušky na Pedagogické fakultě ZČU Plzeň)
2.3

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009
(stav 1.9.2008)
Počet pedagogických pracovníků

Průměrná délka
pedagogické praxe

Průměrný věk

24,24
31

48,86
54,25

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.

31,456

přepočtený stav dle 2.1.
(fyzické osoby/přepočtený počet)

základní škola
školní družina

27,456
4/4,0

- v důchodovém věku

1

Během školního roku 2008/2009 pracovala jedna učitelka (poživatelka starobního
důchodu) na 2. stupni jako dlouhodobý zástup za nemocnou třídní učitelku.
Ke krátkodobým zástupům byly přijaty celkem dvě poživatelky starobního důchodu
(1 do školní družiny, druhá pracovala ve vrátnici školy).
Během školního roku 2008/2009 ukončili pracovní poměr a odešli do starobního či
invalidního důchodu tito zaměstnanci:
pedagogičtí pracovníci 1. stupeň:
pedagogičtí pracovníci 2. stupeň:
pracovnice ŠJ:
Výroční zpráva Bolevecké ZŠ Plzeň

1
1
1

(školní rok 2008/ 2009)

Strana : 10/42

2.4.

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

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

%

V kterých předmětech

554

100

-

91

16,43

AJ,HV,NJ,RV,PČ,ZP,Do

1. stupeň 222 vyučovacích hodin, z toho 18 neaprobovaných, tj. 8,11 %
2. stupeň 332 vyučovacích hodin, z toho neaprobovaných 73 hodin, tj. 21,99%.

2.5.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – Bolevecká základní škola Plzeň,
nám. Odboje 18

Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků

Vzdělávací instituce

18
(zahrnuto i dlouhodobé studium)

18
(započten každý pedagogický pracovník tolikrát, kolik akcí
se zúčastnil)

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, NIDV
Centrum školského managementu
UK PedF Praha

září – prosinec 2008 :

8 vzdělávacích akcí
2 účastníci
leden – červen 2009 :
10 vzdělávacích akcí (zahrnuto i dlouhodobé studium, které má
pravidelné semináře 1x měsíčně))
8 účastníků
Dlouhodobé studium je započteno pouze 1x, akce studia byly pravidelně 1x měsíčně.
Další vzdělávaní v oblasti celoživotního učení
Vedení školy podpořilo zájemce o studium speciální pedagogiky v rámci celoživotního
vzdělávání na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.
V červenci obě paní učitelky (1 z 1. stupně, 1 z 2. stupně) složily závěrečné zkoušky. Jejich
získaných znalostí škola využije v poskytování kvalitní odborné péče o děti s vývojovými
poruchami učení, které navštěvují hodiny ambulantní nápravné péče.
Ředitelka školy je zařazena do Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (Centrum
školského managementu, Pedagogická fakulta Praha, Univerzita Karlova).
Vedení školy si uvědomuje nutnost dalšího studia k výkonu specializovaných činností.
Jedná se o metodika ICT – studium bude zahájeno v příštím školním roce. Přihlášen ke
studiu
a studium zahájí metodik prevence sociálně patologických jevů. Studium zajišťuje ve
stanoveném rozsahu P-centrum.
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3.
3.1.

Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
Zápis žáků do 1.třídy – pro školní rok 2009/2010

Počet odkladů ŠD

Počet dětí u zápisu
52

navržen

skutečnost

Očekávaný
počet dětí

13

13

39

Stav k 1.9.2009 počet žáků v 1. ročníku:

Očekávaný
počet tříd
2

37 (dvě první třídy)

V období 1 – 8/2009 byl zapsán další 1 žák, odstěhovali se 3 žáci.

3.2.

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

Z toho přijatých na
Gymnázia
4 letá

SŠ s maturitou

SOU

U

Jiné

2

42

24

3

0

71

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

8. ročník

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

3

0

Všichni žáci byli přijati do učebních oborů.

Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia

5

- přijatých na víceletá gymnázia

3

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2008/2009
Počet kurzů

Počet absolventů
1
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Výsledky rozmisťovacího řízení
Rozmístění žáků končících povinnou školní docházku
Celkem
žáků

Přijati na
SŠ / maturitní

Přijati na
UO

Nepodali
přihlášku

Mimo
ČR

devátá

68

47

21

0

0

nižší

3

0

3

0

0

celkem

71

47

24

0

0

Třída

Na víceletá gymnázia bylo přihlášeno 5 žáků, přijati byli 3 žáci, tj. 60%
Zájem o primy / přijati do primy
Název školy

Počet přihlášených

Počet přijatých

Církevní gymnázium

0

0

Gymnázium Mikulášské

0

0

Gymnázium Masarykovo

1

0

Gymnázium sportovní

1

0

Gymnázium Luďka Pika

3

3

Gymnázium Křižíkovo

0

0

Přijati na SŠ

%

Třída

Počet
žáků

9.A

25

13s+4um

68

9.A

9.B

23

11s+1um

52

9.B

9. C

20

15s+3um

90

9.C

Celkem

68

39s+8um

70

Celkem

Přehled úspěšnosti žáků Bolevecké základní školy v Plzni v přijímacím řízení na
střední školy ve školním roce 2008/2009
Název školy
Přijatých celkem
Sportovní gymn.
2s
OA
5s
Plzeňská OA, s.r.o.
2s
SOŠ obchodní
1s+1u+1uo
Výroční zpráva Bolevecké ZŠ Plzeň
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Szdrav.Š
Hotelová škola.
SOŠobchodu, služeb,...s.r.o.
Sport. a podnikatelská SŠ,s.r.o.
SOŠprof. Švejcara
SŠ informatiky a finančních služeb
SOŠ ochrany osob a majet.s.r.o.
ISŠ živnostenská
SOU energ.a el.
SPŠ elektrotech.
SPŠ stroj.
SPŠ stavební
SPŠ a SOU doprav.
SOU stavební
ISŠ Stod
SŠtechnickáAGS,a.s. Teplice
OU a praktická škola Plzeň
Vysvětlivky :

2s
4u
1s+1u
1s
2s
2s
1s
1um+4u
1um
4s
4s+1um+5u
4s
6s+4um+3u
3u
1um
1s
3u

s - studijní obor; um - čtyřletý učební obor s maturitou; u - učební obor;
uo - studijní obor uměleckého zaměření (talentové zkoušky v lednu)

Počet žáků

do SpŠ

do jiné ZŠ

0

13

kteří odešli ze ZŠ
v průběhu šk.roku

zvláštní způsob dodatečný
plnění PŠD
odklad PŠD
*
*
2 (§ 38)

4.

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1.

Prospěch žáků (stav k 31.8.2009)
Tabulka uvádí stav před opravnými zkouškami.

0

Počet
žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním
(s pochvalou)

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

385

182

189

13 + 1*

7

0

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsoben zahrnout zvlášť
1. stupeň - 163 žáků, prospěli s vyznamenáním 126, prospěli 37, neprospěl 0, hodnoceni
slovně 0, 2 nehodnoceni z Tv.
2. stupeň - 222 žáků, prospěli s vyznamenáním 56, prospěli 152, neprospěli 13 (opravné
zkoušky 7, neprospěli 2 žáci), prodloužená klasifikace 1, (prodloužená
klasifikace z důvodu PŠD v zahraničí), hodnoceno slovně 0.
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Stav po opravných zkouškách k 31.8.2009 :
2. stupeň - 222 žáků, prospěli s vyznamenáním 56, prospěli 157, neprospělo 8 žáků.
1 žák má prodlouženou klasifikaci z důvodu povinné školní docházky
v zahraničí
Celkem po opravných zkouškách :
385 žáků celkem
z toho :
182
žáků prospělo s vyznamenáním
194
žáků prospělo
8
žáků neprospělo
1
žák má prodlouženou klasifikaci z důvodu povinné školní docházky
v zahraničí

4.2.

Chování žáků

Počet žáků

Snížený stupeň z chování

1.pololetí

2.pololetí

- z toho 2.stupeň

5

6

- z toho 3.stupeň

1

2

1. stupeň : 2. stupeň z chování - 1. pololetí 1, 2. pololetí 1
2. stupeň : 2. stupeň z chování - 1. pololetí 4, 2. pololetí 5
1. stupeň : 3. stupeň z chování - 1. pololetí 0, 2. pololetí 0
2. stupeň : 3. stupeň z chování - 1. pololetí 1, 2. pololetí 2

4.3.

Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem

45 081

- z toho neomluvené

255

1. stupeň zameškané hodiny : 11 881 (z toho 0 neomluvených)
1. pololetí 4 139 hodin, z toho 0 neomluvených, průměr na žáka 25,39
2. pololetí 7 742 hodin, z toho 0 neomluvených, průměr na žáka 47,49

2. stupeň zameškané hodiny : 33 200 (z toho 255 neomluvených)
1.pololetí 12 908, z toho 71 neomluvených, průměr na žáka 58,14
2.pololetí 20 292, z toho 184 neomluvených, průměr na žáka 91,40.
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4.4.

Přehled volitelných a nepovinných předmětů :
PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ :

Počet vyučovacích
hodin týdně

Třída

Základy práce na PC

5

8.A,
9.A, 9.C

Základy administrativy

5

8.A
9.A, 9.C

Technické činnosti

4

8.A, 9.A

Domácnost

4

8.A, 9.A

Cvičení v českém jazyce

1

6.A, 6.B

Cvičení v matematice

1

7.A, 7.B

Německý jazyk

4

6.A, 6.B
7.A, 7.B

Cvičení v Aj

3

6.A, 6.B
7.A, 7.B

Sportovní hry

4

6.B, 7.B

Název předmětu

PŘEHLED NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ na 1. stupni a 2. stupni :

Počet vyučovacích
hodin týdně

Třída

Zdravotní tělesná výchova

1

1. stupeň

Zdravotní tělesná výchova

1

1. stupeň

ANP

1

1. stupeň

ANP

1

1. stupeň

ANP

1

2. stupeň

ANP

1

2. stupeň

ANP

1

2. stupeň

Pohybové aktivity

1

1.A, B

Základy administrativy

1

7.B, 8.A

Název předmětu
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Vedení hodin ambulantní nápravné péče
(určeno pro žáky integrované s vývojovými poruchami učení)

Název předmětu

Počet vyučovacích hodin
týdně

Třída

ANP

1

4.A,5.B

ANP

1

5.A, 4.A

ANP

1

2.A,B, 3.A

ANP

1

6.A,B, 7.A,B

ANP

1

8:A,B, 8.A,B

Kroužky školní družiny
Počet vyučovacích
hodin týdně

Třída

Výtvarný kroužek

1,5

odd. ŠD

Sportovní hry

1,5

odd. ŠD

Dramatický kroužek

1,5

odd. ŠD

Cvičení s jógou

1,5

odd. ŠD

Počet vyučovacích
hodin týdně

Třída

Volejbal - dívky

2

6. – 7. tř.

Volejbal - dívky

2

8. – 9. tř.

Florbal

2

7. – 9. tř.

Kroužek výpočetní techniky

1

1. B

Výpočetní technika

1

3. – 5. tř.

Název předmětu

Kroužky
Název předmětu

4.5.

Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
(dle Metodického pokynu MŠMT č.j 19 485/01-22)

Vymezené obsahové okruhy Výchovy k volbě povolání byly stejně jako v minulých
letech začleněny do povinných předmětů rodinná výchova, občanská výchova a praktické činnosti.
Koordinací aktivit souvisejících s předmětem Výchovou k volbě povolání byla pověřena výchovná
poradkyně včetně kontaktů s úřadem práce a zajišťování exkurzí.
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V souladu s metodickým pokynem MŠMT (čj. 19485 / 2001 - 22) jsme zařadili VVP do
jednotlivých předmětů. Výchova k volbě povolání se promítala téměř do všech témat občanské
výchovy. Zabývali jsme se různými profesemi, profesní strukturou regionu, významem lidské
spolupráce a komunikací v pracovním životě, profesní etikou, profesní diskriminací, dědičnými
i získanými vlohami pro určité činnosti a typy povolání, realistickým sebepoznáním jako
podmínkou pro volbu vhodného povolání, charakteristickou výroby a služeb, trhem práce v regionu,
životními perspektivami.
V hodinách praktických činností jsme se snažili rozvíjet zájmy a dispozice žáků pro
rozmanité pracovní činnosti. Pracovali jsme s různými materiály, dbali jsme na osvojování zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Informatika připravovala žáky na různé druhy práce
s počítačem.
Do rodinné výchovy se promítal vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti dítěte,
povolání členů rodiny, dědičná povolání, pomoc při drobných opravách doma. Zařazeny byly
tematické okruhy spojené se vstupem do samostatného života (např. pomoc v rodinném podnikání,
problémy s nezaměstnaností). Důraz jsme kladli na rozvoj duševního a tělesného zdraví.
Učitelé českého jazyka se podíleli na rozvíjení dovedností souvisejících s mezilidskou
komunikací: pěstování kultivovaného mluvního projevu, úprava písemných materiálů,
srozumitelnost vyjadřování.
Volná a dílčí vazba Výchovy k volbě povolání se projevovala i v hodinách matematiky
(čtení grafů a tabulek), v zeměpise (rozmístění hospodářských činností a hospodářské struktury
v ČR).

4.6.

Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentální výchovy a osvěty na Bolevecké základní škole Plzeň probíhal
průběžně podle dlouhodobého plánu. Stal se nedílnou součástí jednotlivých předmětů. Do programu
byli zařazeni všichni učitelé a dotýkal se každého žáka školy. Cíle byly splněny.
V září se zapojila naše škola do soutěže „Recyklohraní“ – děti třídily odpad, baterie,
akumulátory; psaly slohové práce na téma „Kam s ním“; řešily testy. V říjnu proběhla akce
výukového environmentálního centra Lüftnerka ZOO „Naše příroda“ (účast 3. a 4. ročníku) a sběr
kaštanů na 1. stupni. V listopadu žáci 7. A a 7. B připravili herbářské položky pro Comenius
a družstvo žáků 7. A v soutěži „Vodní putování“ získalo 1. místo. V lednu proběhla biologická
olympiáda a výtvarná soutěž “Příroda kolem nás“. V únoru proběhlo školní kolo recyklační soutěže
na 1. stupni (program organizace Ametyst „Výroba recyklovaného papíru“ pro 4. a 5. ročník).
V březnu navštívily 4. třídy environmentální centrum Lüftnerka („Naše příroda“), proběhly
výtvarné soutěže „Voda bez hranic“ a „Fantastický strom“. V dubnu u příležitosti „Dne Země“
navštívili žáci
1. stupně environmentální centrum Luftnerka v ZOO, kde po prohlídce následovala beseda. Ve ŠD
proběhla soutěž „Jaro v přírodě“. V květnu u příležitosti „Dne vody“ se zapojily děri do výtvarné
soutěže. V červnu bylo vyhodnocení soutěže El Condor Pade (vyvrcholení soutěže ve sběru
padesátníků pro ZOO), proběhly vycházky do přírody v okolí školy zaměřené na chráněné rostliny
a živočichy, exkurze do evropsky významné lokality Zábělá u Plzně, školní výlety po Šumavě
s odborným doprovodem pracovníka národního parku a výtvarná soutěž „Namaluj Borskou
přehradu“.
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5.

Nadstandardní aktivity

5.1.

Zájmová činnost organizovaná školou
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Počet vyučovacích
hodin týdně

Třída

Kurz anglického jazyka

1

1.A

Kurz anglického jazyka

1

1.B

Kurz anglického jazyka

1

2.A

Kurz německého jazyka

1

5.A

Kurz anglického jazyka

1

2.B

Kurz anglického jazyka

1

dospělí

Divadelní kroužek

1

1. – 9.ročník

Kurz ruského jazyka

1

6. – 9.ročník

Cvičení v českém jazyce

1

8.A

Cvičení v českém jazyce

1

9.A

Cvičení z matematiky

2

8.A,9.A,9.C

Název předmětu

Přehled soutěží a akcí na 1. stupni ve školním roce 2008/2009
V září proběhl projektový den „Den jazyků“.
V říjnu byla uskutečněna beseda s českou lukostřelkyní, reprezentantkou na OH v Pekingu
M. Horáčkovou. Žáci se zapojili do sběru kaštanů pro bolevecké polesí.
V prosinci byla připravena besídka pro důchodce, rodiče a MŠ. Ve 2. třídách proběhly v lednu
besedy s pracovníky Policie ČR z projektu Ajax, o bezpečnosti silničního provozu a uskutečnil se
„Den otevřených dveří“. Žáci vyrobili dárky pro projekt Comenius. V únoru se uskutečnilo školní
kolo recitační soutěže a Sdružení Ametyst žákům ukázalo výrobu recyklovaného papíru. V dubnu
vyplňovali žáci 1. stupně pracovní listy Zdravé zuby a proběhla akce v Environmentálním centru
ZOO (žáci 2. – 5- tříd se zúčastnili besed a prohlídek). V rámci akce Apriliáda navštívili žáci
4. třídy radnici. Proběhl projektový den „Den Země“. V květnu se vybrané žákyně 2. – 6. ročníku
úspěšně zúčastnily Okresní a krajské soutěž v pohybových skladbách. V „Mc Donalds Cup“
obsadili žáci 1. stupně 6. místo, v Preventan Cup obsadily žákyně 1. místo v okresním finále.
Výtvarné soutěže „Den vody“ se zúčastnil celý 1. stupeň. 1. a 2. ročníky splnily Testy čtenářské
gramotnosti. V červnu se uskutečnily ve 2. třídách besedy s pracovníky Policie ČR z projektu Ajax,
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1. a 2. ročníky navštívily výcvikový areál Sboru dobrovolných hasičů. 2. třídy navštívily obvodní
knihovnu. Akce „Moje město“ se zúčastnily 4. a 5. třídy. Zorganizovali jsme akci pro MŠ (návštěva
ČHMÚ). V soutěži „Padesátníky pro voliéru“ jsme se umístili na 1. místě a zúčastnili se akce
„Křest kondora“. V rámci školy v přírodě v Žihli (žáci 3. třídy) děti soutěžily v nejrůznějších
soutěžích. Zúčastnili jsme se akce „S Plzeňskou kartou historickou tramvají do Zoo“.
Srovnávací testy
15 žáků (ročník narození 1993) se zúčastnilo výzkumu zjišťování čtenářské gramotnosti PISA,
který organizoval Ústav pro informace ve vzdělávání (Oddělení mezinárodních výzkumů) v Praze.
20 žáků 5. ročníku se zúčastnilo srovnávacích testů KALIBRO.
V březnu 2009 proběhly ukázkové hodiny pro rodiče. Navštívené hodiny se rodičům líbily,
rodiče ocenili zejména nápaditost učitele a pestrost činností při výuce. Někteří požádali o další
ukázkové vyučovací hodiny: v 1. A je zájem o matematiku, v 1. B o čtení, v 2. A a v 2. B
o prvouku, ve 4. A o matematiku, ve 4. B o vlastivědu. Tyto hodiny proběhly do konce školního
roku. Celkem se zúčastnilo 41 rodičů.
V letošním školním roce se žáci 1. stupně zúčastnili turnaje ve fotbale McDonald’s CUP.
Družstvo žáků 4. a 5. tříd obsadilo v obvodním kole 6. místo.
Turnaje ve vybíjené Preventan Cup jsme se zúčastnili v obou kategoriích, které byly vypsané.
Ve smíšené kategorii družstvo našich žáků vyhrálo obvodní kolo a postoupilo do okresního kola,
kde se umístilo na 4. místě. Reprezentovali nás tito žáci: Jakub Červený, Dominik Sedláček, Martin
Šůs, Pavel Toman, Vojtěch Zajíc, David Viktora, Jakub Zdebor (všichni 5. A), Jiří Seidl (5. B),
Přemysl Čechura, Vojtěch Čechura, Tomáš Pejřimovský, Matěj Jech (všichni 4. B)
V kategorii dívek jsme dosáhli ještě většího úspěchu. Po vyhraném obvodním i okresním kole
dívky postoupily do krajského finále, kde se umístily na 6. místě. Družstvo tvořily žákyně Marie
Horáčková, Petra Hrabáková, Jana Vítovcová, Martina Haišmanová (všechny 5. A), Denisa Panská,
Pavla Šmídová, Karolína Mertlová, Barbora Mertlová (všechny 5. B), Barbora Linhová, Daniela
Přerovská, Tereza Fussová, Markéta Kepková, Michaela Bajanová (všechny 4. B), Kateřina
Zahradníková, Tereza Matoušková, Aneta Fořtová (všechny 4. A)
Tradičně výborné výsledky mají smíšená družstva 3. – 5- ročníků ve Školní lize házené, kterou
pořádá naše škola. Zúčastňují se družstva ve dvou kategoriích: 3. – 4. třída a 4. – 5. třída. Kromě
žáků naší školy hrají zástupci Masarykovy ZŠ a 31. ZŠ z Plzně a žáci ZŠ Čechova ulice z Rokycan.
Během školního roku se sehraje v každé kategorii 7 turnajů. Naše družstva vyhrála většinu zápasů
a neoficiálně se umístila opět na 1. místě.
Kroužek moderní gymnastiky Bolevecké základní školy letos dosáhl také významného
úspěchu. Družstvo ve složení Barbora Šmídovcová (2. A), Andrea Lálová (2. B), Daniela Přerovská
(4. B), Kateřina Jindrová, Kateřina Zahradníková, Markéta Hejlová (všechny 5. A) se zúčastnilo
soutěže v pohybových skladbách. Po vyhraném okresním a krajském kole postoupila děvčata do
republikového finále a umístila se na 9. místě.
Ukázkové hodiny
Na 1. stupni projevili rodiče větší zájem o návštěvu ve vyučování. Ukázkové hodiny se líbily. Přišlo
41 rodičů. O ukázkové hodiny na 2. stupni byl ze strany rodičů velmi malý zájem. Hodin se
zúčastnilo pouze 5 rodičů.
Exkurze, výlety
Škola v přírodě 3. A proběhla v Žihli (pobyt splnil účel, splnily se úkoly nejen vzdělávací, ale žáci
při pobytu v přírodě poznali okolí školy v přírodě, historii místa, seznámili se s přírodními
zajímavostmi).
Školní výlety 1. a 2. tříd byly půldenní výlety do okolí školy, kde si děti zacvičily v přírodě
a navštívily cvičné středisko hasičského sboru.
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Školní výlety 4. a 5. tříd byly celodenní v Plzeňském kraji, kde se žáci seznámili s některými
zajímavými přírodními lokalitami a historickými budovami a hrady, navštívili hrad Buben,
Horšovský Týn, Klenčí.
6. třídy měly zeměpisnou exkurzi KARLOVY VARY, KRUŠNÉ HORY, 21. května 2009.
Její program byl tento: Žáci navštívili městské muzeum v Karlových Varech. Seznámili se
s přírodou Karlovarska, historií města, vznikem a vývojem lázeňství i s tradičními výrobky
karlovarského průmyslu. Po krátké zastávce u hotelu Pupp vyjeli pozemní lanovkou k rozhledně
Diana. Z vyhlídkového ochozu rozhledny bylo možné spatřit nejen lázeňskou část Karlových Varů,
ale i nedaleké Krušné hory a část Sokolovské pánve. Cestou zpět do centra města se žáci zastavili
na vyhlídce Petra Velikého a vyhlídce Jelení skok i u populární sochy karlovarského kamzíka.
Následovala prohlídka Vřídelní kolonády, postavené v místě vývěru nejznámějšího karlovarského
pramene. Během prohlídky Tržní, Mlýnské a Sadové kolonády měli žáci možnost nejen poznat, ale
i ochutnat další minerální prameny. Na závěr exkurze se žáci při návštěvě Horní Blatné dozvěděli
základní informace o těžbě rud v Krušných horách. Prohlídka Vlčí a Ledové jámy, zajímavých
pozůstatků po těžbě cínu, jim umožnila poznat náročnost práce horníků v minulosti.
7. třídy jely na zeměpisnou exkurzi PRAHA, 28. května 2009. Na programu měli žáci návštěvu
Náprstkova muzea. Seznámili se s tradičním způsobem života obyvatel Indonésie a regionů Severní
a Jižní Ameriky. Během přesunu k lanovce na Petřín vyslechli výklad o historii Karlova mostu.
Pozemní lanovkou vyjeli na vrchol Petřína a vystoupili na rozhlednu. Během pobytu na Petříně
přednesli vybraní žáci krátké referáty na téma Pražský hrad. Po sestupu z Petřína následovala
prohlídka Valdštejnské zahrady a přesun metrem do Tróji. Na závěr exkurze žáci navštívili tropický
skleník Fata Morgana. V něm se seznámili s rostlinstvem tropických polopouští, tropických
deštných lesů a horských oblastí tropického pásu.
Žáci 8. A navštívili výstavu Svět fyziky dne 16. 6. 2009 – byla to zároveň exkurze do SOU
elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň.
Třída 7.A byla na „Přírodopisné vycházce“ 11. 6.2009. Šlo o exkurzi do evropsky významné
lokality Zábělá u Plzně. Žáci navštívili poslední zbytky přirozených lesů v okolí Plzně a seznámili
se se zajímavými obyvateli dubohabřin, mj. i broukem páchníkem, kvůli kterému je lokalita
zařazena do soustavy Natura 2000. Po cestě plnili žáci množství aktivit a her zaměřených na
poznání přírodního prostředí lokality.

Ekologická výchova
V rámci ekologické výchovy byly do projektu Den Země zapojeny děti 1. a 2. stupně.
Na 1. stupni se uskutečnily vycházky s besedou o chování v přírodě, o ochraně přírody; děti
navštívily ZOO. Pokračovala spolupráce se členy ekologického sdružení Ametyst.; pokračovalo
téma využití starého papíru praktickou činností, tj. výrobou recyklovaného papíru.
Žáci 4. a 5. tříd se zaměřili na téma „Země – planeta, na které žijeme“ s návrhy ochrany životního
prostředí a na třídění odpadu v praxi.

Český jazyk
V září 2008 se Tereza Kateřina Petková (bývalá 9. D) a třídní učitelka zúčastnily celostátního
vyhodnocení literární soutěže „Šikana,“ v Senátu České republiky. T. K. Petková a další žákyně
K. Šambergerová, Ž. Benediková, J. Beránková (všechny žákyně bývalé 9. D) se zúčastnily
krajského vyhlášení na Plzeňské radnici.
Do oblastního kola Olympiády v českém jazyce postoupila M. Fořtová (9. A), kde obsadila
4. místo.
V recitační soutěž postoupila do okresního kola K. Pavlyuk (7. B).
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Pro žáky devátých tříd se uskutečnila beseda Novinařina a její role v obhajobě demokracie
a lidských práv u příležitosti udělování literární ceny 1. června v Plzni.
Sekce společenskovědní
V rámci občanské výchovy proběhla ve všech třídách na 2. stupni třídní kola ve znalostech
dopravních předpisů. Žáci byli s výsledky seznámeni, vyhodnocení bylo zveřejněno také
v pracovně občanské výchovy.
Škola se zapojila do soutěže Plzeňská dopravní liga. Naši žáci postoupili do městského kola, kde
obsadili 6. místo.
Žáci všech tří 9. tříd se účastnili soudního přelíčení. Žáci 9. A a 9. B byli u okresního soudu Plzeňměsto, třída 9. C sledovala hlavní líčení v trestní věci u Krajského soudu v Plzni. Po přelíčení
následovala vždy beseda se soudcem. Poté následovala exkurze po Plzni zaměřená na umístění
a činnost důležitých státních orgánů a institucí.
V rámci rodinné výchovy žáci 8. A i 8. B navštívili pořady připravené DDM v Plzni Ledecké ulici
(říjen – „Co je to rodina“, listopad – „O právech dítěte“).
Pro žáky 9. tříd byla zorganizována dvouhodinová přednáška na téma Vývoj dítěte, zodpovědný
přístup k výběru partnera, rodičovství. S týdenním odstupem proběhla ještě hodinová beseda
k daným tématům. Pro všechny 9. třídy byla zorganizována návštěva Hotelové školy Plzeň v únoru
2009 na téma „Společenské chování“, „Stolničení“ .
V říjnu až dubnu žáci 8. tříd shlédli cyklus pořadů v DDM Plzeň Ledecká ulice „Chci být super“.
V rámci výuky dějepisu shlédli žáci 6. a 7. tříd divadelní představení Středověk (22. 10. 2008 v aule
GFK v Plzni).
V dubnu 2009 shlédli žáci 6. a 7. tříd divadelní představení „Vojenské umění“. Představení bylo
doplněno o ukázky šermu; přiblíženo bylo období renesance.
V rámci Dne Země navštívili žáci 9. A a 9. C zoologickou zahradu v Plzni.
V květnu se v rámci exkurze vydala 9. C po stopách 2. světové války v okolí Plzně – Litice,
Křimice, Vejprnice.
Žáci 7. A se zúčastnili exkurze po Plzni. Tématem exkurze byla gotika a renesance. Žáci navštívili
chrám sv. Bartoloměje.
V červnu žáci 9. A a 9. C navštívili historické podzemí.

Sekce přírodovědná
Bolevecká základní škola byla jako každý rok pořadatelem fyzikální olympiády nejnižších kategorií
E, F a G.
Fyzikální olympiáda kategorie E a F – školního kola se zúčastnilo celkem 11 žáků 8. a 9. tříd, do
okresního kola 1. 4. 2009 nepostoupil nikdo.
Fyzikální olympiáda kategorie G - Archimediáda – do okresního kola postoupilo z naší školy
1 družstvo. Družstvo ve složení Jan Šindelář, Petr Čurda, Richard Pechan obsadilo 6. místo.
Astronomická olympiáda kategorie E, F a G, H – školní kolo proběhlo 10. 11. 2008, ze 62 řešitelů
bylo 33 úspěšných. Do celostátního kola tentokrát nepostoupil nikdo.
Chemická olympiáda kategorie D – okresní kolo se konalo 27. ledna 2009 (31. ZŠ) – umístění
Fořtová 7. místo, Danysh 10. místo.
Biologická olympiáda kategorie D, C - Teoretická část školního kola 27. 1. 2009 – žáci 8. a 9. tříd
kat. D, žáci 6. a 7. tříd kat. C – účast 30 žáků; - Poznávací část školního kola 16. 2. 2009 – účast
15 žáků; - laboratorní práce 25. 2. 2009. Okresního kola se z důvodu nemoci nezúčastnil nikdo.
Přírodopisná fotografická soutěž „Máme rádi přírodu“ – po celý školní rok.
„Vodní putování“ – ekologická soutěž (říjen – listopad) – 1. místo v regionální soutěži
Kroužek první pomoci pracoval od 13. 11. 2008 do 20. 5. 2009. V oblastní soutěži mladých
zdravotníků II. stupně, která se konala 4. 5. 2009, obsadili žáci 7. A výborné 2. místo.
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Zeměpisná olympiáda
a) školní kolo :
kategorie A

kategorie B

kategorie C

1.
2.
3.

Michaela Černá
Lucie Škuderová
Tereza Feiferlíková

1.
2.
3.

Matouš Matoušek
Richard Pechan
Kateryna Pavlyuk

1.
2.
3.

David Svoboda
Pavel pokorný
Daniel Aubrecht

6. A
6. A
6. B
7. B
7. A
7. B
9. A
9. A
9. A

b) okresní kolo:
kategorie A - Lucie Škuderová obsadila 5. místo
kategorie B - Matouš Matoušek obsadil 6. místo
kategorie C - Marcela Fořtová obsadila 11. místo
Soutěž Eurorebus
a) korespondenční kola : na základě úspěšnosti postoupily třídy 7. A, 7. B , 8. B a 9. A do
krajského kola.
b) krajské kolo :
kategorie ZŠ 01 :
7. A obsadila 2. místo a postoupila do celostátního finále
7. B obsadila 4. místo a postoupila do celostátního finále, do celostátního finále postoupila
i v doprovodné hře Dnešní svět v pohybu
kategorie ZŠ 02 :
8. B obsadila 13. místo
9. A obsadila 15. místo
c) celostátní finále :
třída 7. A (Richard Pechan, Jan Šindelář, Martin Karez) obsadila 21. místo
(v konkurenci 54 školních tříd)
třída 7. B (Matouš Matoušek, Daniel Hajšman) obsadila 32. místo
v doprovodné hře Dnešní svět v pohybu obsadila třída 7. B (Matouš Matoušek, Kateryna
Pavlyuk) 4. místo (v konkurenci 21 školních tříd)
Sekce matematiky
Matematická olympiáda – školní kolo:
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník

Počet řešitelů
domácího koka
2
1
1
1
4

Počet úspěšných
řešitelů
1
0
0
0
0

Do okresního kola
postupují
Vojtěch Zajíc, 5.A – 16.místo

Pythagoriáda – školní kolo:
6.ročník
7.ročník
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Matematický Klokan
Kategorie
Cvrček

Počet řešitelů
54

Klokánek

66

Benjamín

87

Kadet

148

Nejúspěšnější řešitelé
60 b: Barbora Šmídovcová, 2.A
54 b: Petr Sovák, 2.B
53 b: Jan Faitenhanzl, 2.B; Alena Svobodová, 2.B; Antonín Hlaváček, 2.B
94 b: Matěj Jech, 4.B
88 b: Jan Ponic, 4.B
98 b: Vojtěch Zajíc, 5.A
74 b: Karel Čása, 7.A
68 b: Matouš Matoušek, 7.B
64 b: Michaela Černá, 6.A
61 b: Albert Grässle, 9.B
61 b: Barbora Herciková, 8.A
61 b: Zdeňka Rudlofová, 8.A

Sportovní úspěchy žákovských kolektivů ve školním roce 2008/2009
Florbal
3. místo přebor škol – obvodní kolo 8. a 9. tříd
Házená - chlapci
1. místo - okresní přebor škol 6. a 7. třídy
1. místo - krajský přebor škol 6. a 7. třídy
1. místo - republikové finále přeboru škol 6. a 7. třídy
Minikopaná
3. místo – přebor škol – obvodní kolo
Plavání
2. místo – přebor škol – krajské kolo kat. 8. a 9. tříd chlapci
3. místo – přebor škol – krajské kolo kat. 6. a 7. tříd chlapci
Úspěchy našich žáků ve spolupracujícím házenkářském klubu SSK Talent „90“ při Bolevecké ZŠ
1. místo v kraji – mladší žáci „A“
3. místo v kraji – mladší žáci „B“
1. místo v kraji – starší žáci „A“
2. místo v kraji – starší žáci „B“
2. místo v ČR – mladší žáci
3. místo – pohár vítězů ml. žáci
Ocenění CZECH MADE 2008 za projekt Házená pro budoucnost, který se uskutečnil na
náměstí Republiky v Plzni
Úspěchy našich žáků ve spolupracujícím volejbalovém klubu USK Slavia Plzeň
1., 2., 4., místo– krajský přebor čtveřic mladších žáků
1. a 3. místo – krajský přebor starších žáků
2. a 4. místo - krajský pohár starších žáků
1., 2. a 3. místo - krajský pohár mladších žáků
1. a 2. místo – satelitní pohár trojic
1. a 4. místo – Pohár nadějí
2. místo – mezinárodní turnaj Regenstauf
9. místo – Mistrovství ČR starších žáků
Pořádali jsme:
Přebor škol v házené 8. a 9. tříd – okresní a krajské kolo – žáci
Přebor škol v házené 8. a 9. tříd – okresní a krajské kolo – žákyně
Přebor škol v házené 6. a 7. tříd – okresní a krajské kolo
Školní liga 4+1 v házené 3. – 5. třídy – osm turnajů
10. olympijské dny Bolevecké základní školy v Plzni
Přebor škol ve volejbalu 8. a 9. tříd – okresní a krajské kolo - žáci
Přebor škol ve volejbalu 8. a 9. tříd – okresní a krajské kolo - žákyně
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Školní družina
Školní družina pořádala soutěž v atletickém trojboji ve dnech 15. 5. – 22. 5. 2009. Zúčastnilo se
44 dětí. Od 1. 6. do 12. 6. 2009 se uskutečnil fotbalový turnaj, kde hrálo celkem 51 dětí.
Celodružinové akce:
23. 9. 2008

Výlet za skřítky do pohádkové chaloupky

42 dětí

24. 10. 2008

Diskotéka, tanec, zpěv a soutěže

64 dětí

18. 11. 2008

Country bál (Sokolovna Bolevec)

31 dětí

28. 11. 2008

Ukaž, co umíš

60 dětí

10. 12. 2008

Vystoupení div. kroužku v Domově
důchodců, Západní 18

15 dětí

18. 12. 2008

Vánoční besídka

72 dětí

29. 1. 2009

Karneval

59 dětí

17. 2. 2009

Čáry – máry …

54 dětí

Lego nás baví

39 dětí

Únor - březen

23. a 24. 3. 2009 Můj plyšový mazlíček

38 dětí

8. 4. 2009

Velikonoční výlet do Klenčí

36 dětí

28. 4. 2009

Jaro v přírodě

48 dětí

15. – 22. 5. 2009 Lehkoatletický trojboj
27. 5. 2009
1. – 12. 6. 2009

Návštěva u seniorů v Domově důchodců,
Západní 1
Fotbalový turnaj
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Přehled uskutečněných kulturních akcí za šk. r. 2008/2009

1. stupeň
září

Divadlo dětí Alfa

Taková a maková

1.a 2. třídy

říjen

Měšťanská beseda

J. Uhlíř – Hodina zpívání

5. třídy

Gymnázium FK

Hurá na hrad - divadlo

1. - 5. třídy

Tělocvička BZŠ

Co loutky dovedou

1. - 4. třídy

Pallova ul. – film.
představení

Nejkrásnější hádanka
Zapomenutý ostrov

5. A
5. B

prosinec

Polanova síň

Jednou v roce

3. A

leden

Polanova síň

Pověsti a báje z plzeňského kraje

3. A

únor

Pallova ul. – film.
představení

Kozí příběh

5. B

březen

Třída ŠD

Písničky z Breptánie

1. - 4. třídy

Gymnázium FK

Vítání jara - divadlo

1. třídy

Knihovna města
Plzně

beseda

1. B

květen

respirium

Červená Karkulka - divadlo

1. a 2. třídy

červen

Hydrometeorologická
stanice - Mikulka

beseda

1. B

46. MŠ

Den dětí ve 46. MŠ

1. A

Knihovna města
Plzně

beseda

1. A

Košutka

Požární technik a první pomoc

1. a 2. třídy

DDM

Ferda Mravenec - divadlo

1. a 2. třídy

Divadlo Alfa

Kilo jablek

3. - 5. třídy

Školní výlety

okolí rybníků, Klenčí, Horšovský
Týn, ZOO Plzeň

1. – 5. třídy

listopad
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2. stupeň
20. 10. 2008

Gymnázium FK

Středověk

7. ročník

6. 3. 2009

DK INVEST

Divadelní představení souboru
Sebranka

9. ročník

Květen 2009

Plzeň a okolí

Návštěva památníků osvobození

8. a 9. ročník

Květen 2009

Muzeum Generála
Pattona

Návštěva muzea

8. a 9. ročník

Červen 2009

Radnice

beseda

16. 4. 2009

Tělocvična BZŠ

Renesance

19. 6. 2009

Pivovarské
muzeum

Návštěva muzea

Říjen - duben

SVČ DM Lochotín

Co Čech to muzikant

Říjen - duben

SVČ DM Lochotín

Chci být super

Červen 2009

Šumava

Školní výlet

6.A, 6.B, 7.A,
7.B, 9.A, 9.C

Červen 2009

Praha

Školní výlet

8.B

Červen 2009

Plzeň a okolí

Školní výlet

8.A

9. ročník
8. a 9. ročník
9. ročník
8. A
8. třídy

Školní výlety jednotlivých tříd byly uskutečněny podle plánu výletů pro žáky tříd
1. i 2. stupně.

5.2.

Mimoškolní aktivity
Akce pořádané pro obec a veřejnost
 Den otevřených dveří
 10. Olympijské dny Bolevecké základní školy Plzeň
 „Den dětí“ pro děti předškolních oddělení mateřských škol
 Vánoční besídka
 Slavnostní ukončení školní roku 2008/2009 pro žáky 9. tříd
 Návštěva dramatického kroužku v Domově důchodců
 Kurz „Senioři komunikují“ (základy práce s počítačem)
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5.3.

Účast v soutěžích
(uvedeno za obě pracoviště)

Soutěž
mezinárodní

republikové

Umístění

Název
soutěže

Počet
zúčastněných
žáků

Volejbal
Regenstauf

starší žáci

Šikana

1

T. K. Petková

Eurorebus
(kat. ZŠ 01)

6

7. A 21.
místo
7. B 32.
místo

Dnešní svět v
pohybu

3

7. B
4. místo

Házená finále přeboru
škol
6. a 7. třídy

1.místo

2.místo
2. místo

1. místo

Mladší žáci
3.místo;

Házená pohár
vítězů

starší žáci
11.místo

Volejbal
Mistrovství
ČR starších
žáků

9. místo

Házená
mladší žáci
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regionální

Oblastní kolo
soutěže
mladých
zdravotníků
II.stupně

2. místo
7. A

6

Házená
chlapci
6. a 7. třídy

1. místo

Chlapci
6.a7. tříd
2. místo

Plavání –
přebor škol

Vodní
putování

31

1. místo
7. A

Házená
mladší žáci

„A“
1. místo

Házená starší
žáci

„A“
1. místo

„B“
2. místo

Volejbal
Krajský
přebor čtveřic
žáků

1. místo

2. místo

Volejbal
Krajský
přebor
starších žáků

1. místo

Volejbal
Krajský
pohár starších
žáků
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Volejbal
Krajský
pohár
mladších
žáků

1. místo

2. místo

Volejbal
Satelitní
pohár trojic

1. místo

2. místo

Volejbal
Pohár nadějí

1. místo

Eurorebus
(kat. ZŠ 01)

6

3. místo

4. místo

7. A
2. místo

7. B
4. místo

6

8. B
13. místo
9. A
15. místo

Chemická
olympiáda

2

7. místo
M. Fořtová
10. místo
S. Danysh

Olympiáda
v českém
jazyce

1

M. Fořtová
4. místo

Recitační
soutěž

1

K. Pavlyuk,
M.Horáčková
4. místo

Eurorebus
(kat. ZŠ 02)
okresní

Ekologickovýtvarná
soutěž
Fantastický
strom v
prostoru
Konverzační
soutěž v Aj

3.místo
A.Kubovcová

1

Minikopaná
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Florbal
Přebor škol 8.
a 9. třídy
Házená
Přebor 6. a 7.
třídy
Zeměpisná
olympiáda
kat. A
Zeměpisná
olympiáda
kat. B
Zeměpisná
olympiáda
kat. C

3

5. místo
L. Škuderová

3

7. místo
M. Matoušek

3

11. místo
M. Fořtovál

Matematická
olympiáda
(kat. Z5)

1

16. místo
V. Zajíc

Archimediáda
Matematický
klokan
kat. Cvrček
Pythagoriáda
7. ročník
Preventan
Cup
vybíjená
Školní liga
házené

Pohybové
skladby

Chlapci
3. místo
Chlapci
1. místo

6. místo
Šindelář,
Čurda,
Pechan
3. místo
B.
Šmídovcová
31.místo
K. Pavlyuk

4

63
1
12

1. místo
1.místo

6

1.místo
Šmídovcová,
Lálová,
Přerovská,
Jindrová,
Zahradníková,
Hejlová

Každoročně se účastníme celosvětové matematické soutěže Matematický klokan, kterou
v ČR vyhlašuje Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Olomouc. Kategorii Cvrček řešily
2. a 3. třídy (nejlepší B. Šmídovcová), kategorii Klokánek řešili žáci 4. a 5. tříd, kategorii Benjamín
řešili žáci 6. a 7. tříd (nejlepší k. Čása, M. Matoušek, M. Černá), kategorii Kadet řešili žáci 8. a 9.
tříd (nejlepší A. Gräsle, B. Herciková, Z. Rudlofová).
Žáci 5. tříd se zúčastnili korespondečního semináře (Gymnázium Mikulášské nám.), matematických
a včeobecných srovnávacích testů Kalibro.
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Soutěže s ekologickou tématikou
Ochrana životního prostředí, ochrana vod, přírody, změny klimatu
Literární soutěže „Recyklohraní“ na téma „Kam s ním?“ se zúčastnil P. Tobiáš, 9. C.
Regionální soutěže „Vodní putování“ se zúčastnila celá 7. A.
Výtvarné soutěže ke „Dni vody“ se zúčastnili žáci 1. stupně.
5.4

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Ve školním roce 2008/2009 škola pokračovala třetím závěrečným rokem ve spolupráci v rámci
projektu Comenius (vzdělávací program EU). Program usiluje o zvýšení kvality vzdělávání,
podporuje studium cizích jazyků a rozšiřuje všeobecné povědomí o jednotlivých evropských
kulturách. Mezi naše partnerské školy patří: Polsko, Slovensko, Rumunsko, Francie. K 30. 6. 2009
uběhlo tříleté období tohoto projektu.
V prosinci 2008 se uskutečnilo setkání učitelů v partnerské škole v Banské Bystrici, kde se hodnotil
rok 2007/2008 a připravoval se plán na další školní rok. Koncem dubna se učitelé a žáci zúčastnili
setkání ve Francii a na konci května se konala závěrečná schůzka učitelů v Polsku. Ve dnech
17. a 18. dubna 2009 jsme se zúčastnili setkání koordinátorů projektů v ČR, získali jsme nové
zkušenosti a materiály pro další práci a seznámili jsme se s vypracováním průběžné a závěrečné
zprávy. O projektových aktivitách jsme průběžně informovali na pracovních poradách a učitele
i žáky naší školy na školní nástěnce, veřejnost na webových stránkách naší školy.
Ve školním roce 2008/2009 škola vypracovala a předložila následující programy. Po jejich
projednání a schválení se Bolevecká základní škola Plzeň zapojila do těchto rozvojových
a grantových programů:
Recyklohraní
Bolevecká základní škola Plzeň je od školního roku 2008/2009 zapojena do školního recyklačního
programu Recyklohraní, který je pořádán pod záštitou MŠMT. Jedná se o vzdělávání žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů. Umožňuje odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do
speciálních nádob umístěných v prostorách školy.
Preventivní program „Život bez drog“
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MMP byla škole přiznána dotace na realizaci předloženého
preventivního programu. Projekt byl realizován ve spolupráci s pracovníky P-centra od prosince 2008
a z důvodu zapojení žáků 6. tříd do dlouhodobého projektu pokračoval podle plánu
i v 1. pololetí kalendářního roku 2009. (Přiznaná dotace 12.500,- Kč)
Příspěvek z nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí
a mládeže a z rozpočtu OŠMT MMP
Na základě žádosti škola získala počátkem školního roku 2008/2009 finanční příspěvek ve výši
10.000,- Kč na vybavení kroužku, školní knihovny a zajištění akcí pořádaných školou.
Škola dále získala ve 2. pololetí školního roku 2008/2009 dotaci ve výši 30.000,.- Kč na materiální
vybavení jazykových a počítačových kroužků; dále pak na materiál i odměny pro žáky v rámci akcí
ekologicky zaměřených, dále akcí s cílem minimalizovat šikanu a na pořádané programy pro děti
předškolních oddělení okolních mateřských škol.
Nadační příspěvek pro talentovanou mládež 6.-9. tříd ZŠ (házená, volejbal)
Finanční prostředky na rok 2008 byly škole přiznány na nákup sportovního materiálu a na částečnou
úhradu pronájmu tělocvičen.
(Přiznaná dotace 20.000,- Kč; házená 10.000,- Kč, volejbal 10.000,- Kč)
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Finanční dotace na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na
zdravotní a sociální účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely
- ÚMO Plzeň 1
Finanční prostředky byly škole přiznány na zajištění „Olympijských dnů“, na školní ligu házené,
nájmy plaveckého bazénu 1. ZŠ pro sportovní třídy, sportovní vybavení pro sportovní třídy a na
dopravu na mezinárodní turnaj v miniházené. (Přiznaná dotace 40.000,- Kč)
V březnu 2009 byly škole schváleny finanční prostředky ve výši 15.000,- Kč (Zastupitelstvo MO
Plzeň 1) na zajištění „Olympijských dnů“ – ceny, školní ligy házené – ceny, nájmy plaveckého
bazénu.
Bolevecké základní škole byl schválen grant MMP OŠMT na základě předložených projektů:
„Podpora minimalizace šikany“
Finanční částka 35.700,- Kč je určena na pořádání kurzů s programem pro utváření zdravých vztahů.
Pětidenní zážitkový kurz je určen novým prvňáčkům, v případě zájmu i dětem předškolního oddělení
mateřské školy.
Podpora výuky cizích jazyků
Přiznaná finanční částka 53.000,- Kč je určena na nákup učebních pomůcek pro zlepšení kvality
jazykového vzdělávání žáků školy. Jedná se o nákup cizojazyčné literatury do školní knihovny,
nákup radiomagnetofonů s CD, výukových programů do PC, učebnic AJ a NJ.
Výstavba nebo přestavba víceúčelových sportovišť u základní školy
Škola získala částku 3.000.000,- Kč na rekonstrukci povrchů venkovních hřišť s umělým povrchem.
Nadační fond manželů Livie Václava Klausových
Škola získala nadační příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořádání kurzu „Senioři komunikují“. Kurzy
se uskutečnily pod vedením našich lektorů a setkaly se s velkým ohlasem účastníků kurzů
a byly velice kladně hodnoceny členy Nadačního fondu, kteří se zúčastnili posledního dne kurzu.
Účast v dotačních programech Plzeňského kraje
V roce 2008 škola zpracovala projekt „Zveme Vás na házenou“ v rámci dotačního programu
Plzeňského kraje „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2009“ a získala částku
10.000,- Kč. Finanční částka je určena na nájemné sportovišť při účasti žáků v dlouhodobé soutěži
základních škol v miniházené, krajském přeboru v házené základních škol.
V rámci projektu Plzeňského kraje „Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce
2009“ získala škola na předložený projekt „Klub Bolevecké základní školy Plzeň“ finanční částku
25.000,- Kč na úhradu materiálových a ostatních osobních nákladů.

5.5
Partnerství se školami v tuzemsku
Bolevecká základní škola Plzeň spolupracuje s okolními mateřskými školami. Za nejvýznamnější
spolupráci považujeme společné akce pro naše děti a děti 46. a 87. MŠ.,
Škola úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Pro další období
škola s fakultou uzavřela smlouvu „Principy partnerství a prohlášení o partnerství“. Jedná se
o projekt, jehož žadatelem je ZČU v Plzni „Rozvoj pedagogických kompetencí budoucích učitelů
formou stáží na školách“.
Spolupráce s dalšími organizacemi:
Pedagogičtí pracovníci i ve školním roce 2008/2009 pokračovali v úspěšné spolupráci s těmito
subjekty :




Úřad města Plzně
ÚMO Plzeň 1
P - centrum Plzeň
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Nadace sportující mládeže
SSK Talent „90“ Plzeň oddíl házené
USK Slavia Plzeň volejbalový klub
Národní iniciativa pro život
Pedagogická fakulta ZČU
MMP - odbor životního prostředí
TJ Sokol Košutka
TJ Sokol Plzeň 4
Nadace 700 let města Plzně
ZOO Plzeň
Záchranná stanice ptactva
Středisko ekologické výchovy AMETYST

Škola pokračuje v úzké spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje. Škola navázala
na dobrou spolupráci v oblasti proškolování zdravotníků školních zotavovacích akcí s Českým
červeným křížem, úřad Oblastního spolku Plzeň – město. Na škole ve své práci pokračoval
zdravotnický kroužek. V kroužku pracovali žáci 6. – 7. ročníku. Šest nejlepších se zúčastnilo
i oblastní soutěže „Mladý zdravotník“ a skončili na 2. místě.

Výchovné poradenství
5.6.

Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů

Koncepce výchovného poradenství vycházela ze zpracovaného plánu výchovného poradce na školní
rok 2008 / 2009. Všechny úkoly stanovené v tomto plánu byly úspěšně splněny.
Mezi nejvýznamnější úkoly každoročně patří zajištění individuální práce s integrovanými
a zohledňovanými žáky za spolupráce rodičů a pracovnic PPP v Plzni; dále úzká spolupráce s rodiči
vycházejících žáků při volbě povolání za spolupráce PPP v Plzni a IPS Úřadu práce Plzeň.
Hodnocení Minimálního preventivního programu – 2008/09
V průběhu celého školního roku byli žáci pravidelně seznamováni s projevy sociálně patologických
jevů. Byli upozorňováni na nebezpečí, která s sebou přinášejí, na možnosti obrany před nimi.
Projevy chování, které signalizovaly možný výskyt závažnějších problémů, byly okamžitě řešeny
vedením školy ve spolupráci s orgány péče o dítě, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny
a s rodiči žáků. Vedení školy sledovalo schránku důvěry a společně s výchovnou poradkyní,TU,
žáky i rodiči řešilo obavy nebo stížnosti dětí. Pokračoval rozvoj zájmových mimovyučovacích
činností. Podařilo se nám zapojit do sportovních, jazykových, výtvarných aktivit a informatiky více
problémových žáků.
Škola uzavřela v listopadu 2008 smlouvu s Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s.,
konkrétně s P-centrem.
Předmětem smlouvy bylo realizovat dlouhodobý program primární prevence v 6. třídách, ale také
realizovat interaktivní semináře pro třídní kolektivy 8. a 9. ročníků.
Průběh dlouhodobého programu
Každá třída (6.A i 6.B) – 4 setkání
1. setkání se uskutečnilo 19.12.2008; úkolem bylo seznámení s lektorkou, navázání vztahů,
seznámení s cílem programu.
2. setkání se uskutečnilo 23.3.2009; blok byl věnován hodnotám v našem životě.
3. setkání se uskutečnilo 6.4.2009 a bylo věnováno mezilidským vztahům.
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4. setkání se uskutečnilo 4.5.2009, zabývalo se vztahy ve třídě.
Pro žáky 8. tříd byly P-centrem připraveny v průběhu školního roku dva interaktivní semináře.
První se zabýval legálními drogami, druhý nelegálními drogami; cílem bylo poukázat na reálný vliv
návykových látek na lidský organismus, přimět žáky k vytváření vlastního postoje k nim i naučit je
argumentovat, odmítat nabízenou drogu, podporovat potřebné morální vlastnosti žáků a vést žáky
k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.
1.interaktivní seminář k legálním drogám se uskutečnil v jednotlivých osmých třídách
(8.A, 8.B) 10.2. 2009.
2. interaktivní seminář k nelegálním drogám se uskutečnil v jednotlivých osmých třídách (8.A,
8.B) 22.4. 2009.
Pro žáky 9. tříd jsme zajistili prostřednictvím P-centra jeden interaktivní seminář.
Ten se zabýval novými náboženskými společnostmi a sektami.
Uskutečnil se v 9.B a 9.C 27.2.2009 a v 9.A 5. 3. 2009
Mgr. Haně Rauchové, výchovné poradkyni, byla umožněna jednodenní stáž v Káčku (16.1.2009 ).
Stáž byla velmi přínosná, umožnila blíže poznat a pochopit činnost CPPT,o.p.s.
i seznámit se s činností Káčka.
Hodnocení a výsledky
Po skončení každého setkání lektorky P-centra se žáky 6. tříd informovala lektorka výchovnou
poradkyni školy, která pracovala zároveň jako preventistka sociálně patologických jevů, o průběhu
setkání, o tom, jak žáci pracovali, o svých poznatcích, které se týkaly vztahů mezi žáky i o dalších
poznatcích, které jsou významné pro práci výchovné poradkyně, třídního učitele i jednotlivých
vyučujících. Krátce po ukončení každého setkání vypracovala lektorka písemnou zprávu o průběhu
každého setkání se žáky jednotlivých 6. tříd a odeslala ji výchovné poradkyni. Ta s ní potom
seznámila třídní učitele, podle potřeby se domluvila s TU na společném postupu, který by pomohl
řešit případný problém.
Žáci hodnotili jednotlivá setkání jako velmi zajímavá, těšili se na každé další setkání s lektorkou
P-centra.
Rovněž po skončení interaktivního semináře v 8. nebo 9. ročníku informovala lektorka výchovnou
poradkyni o jeho průběhu.
Vyučující občanské výchovy ve všech ročnících a v osmých třídách i rodinné výchovy se při
hodinách vraceli k průběhu semináře/setkání, navazovali na něj. Z besed vyplýval zájem dětí
o dávnou problematiku.
Výchovná poradkyně se zúčastnila jedné hodiny 4. setkání v 6.A a určitou část hodin byla přítomna
na interaktivních seminářích osmých tříd. Po stránce odborné i metodické hodnotí jak interaktivní
semináře, tak vedení jednotlivých setkání v rámci dlouhodobého programu jako velmi dobré.
Statistika projektu
V dlouhodobém programu bylo zapojeno celkem 43 žáků šestých tříd.
Interaktivních seminářů se v osmých třídách zúčastňovalo 54 žáků, v devátých třídách 68.
Škola spolupracovala s P-centrem
Lektorka Národní iniciativy pro život seznámila žáky 9. ročníku s programem zaměřeným na
prevenci nechtěných těhotenství a interrupcí.
Žáci 8. tříd se účastnili programu „Chci být super“ ve Středisku volného času v Ledecké ulici
v Plzni. Program byl připraven podle základních okruhů rodinné a občanské výchovy /péče
o zdraví, rodinné a sexuální vztahy, nebezpečí návykových látek, práva dětí/.
K budování právního vědomí významnou měrou přispěly návštěvy žáků 9. tříd na soudních
přelíčeních u Okresního soudu v Plzni a besedy žáků 7. tříd s Policií ČR.
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Za velmi důležité považujeme budování vztahů mezi školou a rodinami žáků, které by měly být
plny vzájemné důvěry a pochopení.
5.7

Spolupráce s PPP, SPC

V průběhu šk. roku 2008/2009 bylo nově vyšetřeno speciálním pedagogem a psychologem PPP
9 žáků školy.
U 16 žáků bylo provedeno kontrolní vyšetření a 24 žáků z 9. ročníku bylo vyšetřeno se zaměřením
na profi orientaci, ve dvou případech posoudila PPP závěry vyšetření jiných odborníků. 26 žáků
bylo vyšetřeno psycholožkou PPP a byla posouzena vhodnost zařazení mezi nadané žáky.
1 žák je veden pracovníky SPC (pro řečově postižené). Pracovnice SPC 1krát ročně dochází do
školy sledovat žáky při výuce a spolupracuje s třídním učitelem při vypracování individuálního
programu pro žáky.
Na začátku školního roku byly všechny individuální plány integrovaných žáků schváleny
odpovědnými pracovnicemi PPP a během celého školního roku byl způsob péče o tyto žáky
průběžně konzultován s odbornými pracovníky. Vyšetření žáků probíhala nejen v budově PPP
v Částkově ulici, ale také v budově naší školy.
Závěry z vyšetření jsou Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni předávány pouze rodičům.
Pokud rodiče dají tyto závěry k dispozici škole, je s nimi seznámen výchovný poradce a třídní
učitel. Třídní učitel pak informuje ostatní vyučující o doporučení škole. Vyučující tato doporučení
dle svých možností u jednotlivých žáků akceptují.
5.8

Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO

Spolupráce se Střediskem výchovné péče, DDÚ
Rodičům problémových žáků je průběžně nabízena možnost návštěvy Střediska výchovné péče.
Žáci do tohoto zařízení docházejí ambulantně. Některým žákům je ze strany Střediska výchovné
péče nabídnut dvouměsíční diagnostický pobyt. Ve školním roce 2008/2009 byli v péči Střediska
výchovné péče 4 naši žáci, z toho 1 na diagnostickém pobytu.
Práce s integrovanými žáky
Třídní učitelé ve spolupráci s dalšími vyučujícími a rodiči vypracovali na začátku školního roku pro
každého integrovaného žáka individuální plán. Ten byl v průběhu školního roku po konzultaci
třídního učitele s vyučujícími a rodiči doplňován a aktualizován. Vyučující měli možnost jednotlivé
body individuálního plánu kdykoli během školního roku konzultovat nejen s výchovnou poradkyní,
ale i s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni.
Žákům druhých až devátých tříd škola nabídla možnost docházet na hodiny ambulantní nápravné
péče jedenkrát týdně. Tyto hodiny probíhaly pod vedením vyučujících, kteří byli nejen odborně
proškoleni, ale studují navíc na Pedagogické fakultě ZČU speciální pedagogiku.
Spolupráce s ÚMO Plzeň 1
Pedagogičtí pracovníci pokračovali v úzké spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí při
řešení problémů dětí v rámci školy i rodiny. Oboustranná spolupráce byla na velmi dobré úrovni.
Spolupráce s Policií ČR
Kladně je rovněž hodnocena spolupráce s Policií České republiky. Nahlášené případy byly rychle
řešeny. V rámci prohlubování právního vědomí byly uskutečněny dvě dvouhodinové besedy
s příslušníky Policie ČR pro žáky 7. tříd. Spolupráce s Policií České republiky byla domluvena i pro
příští školní rok.
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Spolupráce s rodiči
Třídní učitelé i výchovná poradkyně celoročně průběžně informují rodiče o prospěchu i chování
dětí. Snaží se o jednotné působení na žáky ze strany rodiny i školy. Rodiče mají možnost výsledky
svých dětí sledovat prostřednictvím ŠKOLY ON-LINE a aktuální informace ohledně Bolevecké
základní školy získat na webových stránkách.
Pro rodiče jsou kromě třídních aktivů a informačních schůzek určeny konzultační dny a dny
otevřených dveří.
Pro rodiče vycházejících žáků jsou pořádány schůzky k volbě povolání s výchovnou poradkyní i se
zástupci středních škol i učilišť.
Učitelé a děti 1. stupně připravili pro rodiče vánoční besídku, která se setkala s velkým ohlasem.
Účinkující děti svůj program převedly i dětem z okolních mateřských škol.
Spolupráce s Informačním a poradenským střediskem ÚP
Výchovná poradkyně celý školní rok úzce spolupracuje s pracovnicemi Informačního
a poradenského střediska Úřadu práce Plzeň - město. Žáci 9. tříd byli při návštěvě tohoto centra
informováni o možnostech studia, získali přehled o studijních a učebních oborech včetně uplatnění
absolventů těchto škol.
Školní parlament
Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve Školním parlamentu BZŠ pod vedením Mgr. Dany
Duchkové 9 žáků z devíti tříd druhého stupně. Členové parlamentu pomáhali při zajišťování
a organizaci různých školních akcí – vánoční besídka, zápisy budoucích prvňáčků, Den dětí,
sportovní olympiáda mateřských škol apod. Celoroční náplní parlamentu byla účast v soutěži
El Condor Pade vyhlášené Zoo Plzeň. V soutěži BZŠ Plzeň obsadila 2. místo a přispěla plzeňské
ZOO částkou cca 5000 Kč na výstavbu voliéry pro kondory. Tato akce také mediálně zviditelnila
školu – na stránkách ZOO Plzeň, Plzeňský deník, televize (nejen regionální), webové stránky školy
apod.
Spolupráce s odborem životního prostředí MMP
Výtvarná soutěž „Život v našich vodách“ – 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 5. A, 5. B, 5. C.
V rámci Evropského dne bez aut výtvarná soutěž „Jak by vypadalo moje město bez aut“ a soutěž
„Cestování po vodě“.

Výroční zpráva Bolevecké ZŠ Plzeň

(školní rok 2008/ 2009)

Strana : 37/42

6.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2008/2009 byla na Bolevecké základní škole uskutečněna inspekce provedená
Českou školní inspekcí ve dnech 4. – 10. února 2009.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělání
poskytovaného základní školou podle §174 odst. 2 písm. b) školského zákona; tj. zjišťování
a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích
programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle §174 odst. 2 písm. c) školského
zákona. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle §185 odst. 1) školského
zákona.
Výsledek kontroly:
Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Další provedené kontroly v Bolevecké základní škole v Plzni ve školním roce 2008/2009
1.

Okresní správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu pojistného a plnění úkolů
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění do 23. 10. 2008.
Výsledek kontroly:
Bez závad, nápravná opatření se neukládají.

2.

Pracovnicemi MMP byla provedena dne 29. 9. 2008 kontrola kalkulace ceny oběda.
Kontrolované období je rok 2007 a 2008.
Výsledek kontroly:
Bez závad.

3.

Dne 12. 3. 2009 byla provedena kontrola personální a platové oblasti pracovnicí MMP.
Výsledek kontroly:
Bez závad.

4.

Pracovnicí Krajské hygienické stanice byla provedena kontrola zdravotní nezávadnosti výrobků
ve školní kuchyni dne 28. 11. 2008.
Výsledek kontroly:
Bez závad, nebyly shledány závady v provozní a osobní hygieně školní jídelny.

5.

Pracovnicí Krajské hygienické stanice byla provedena kontrola provozu školní jídelny
v dodržování zásad osobní a provozní hygieny dne 8. 6. 2009.
Výsledek kontroly:
Bez závad, nebyly shledány závady v provozní a osobní hygieně školní jídelny.

Výroční zpráva Bolevecké ZŠ Plzeň

(školní rok 2008/ 2009)

Strana : 38/42

7.

Výkon státní správy

7.1.

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

Počet

Počet odvolání

Odklad povinné školní docházky

13

0

Dodatečný odklad povinné školní docházky
Povolení individuálního vzdělávacího plánu
podle § 18

0

0

54

0

Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

39

0

Povolení přestupu podle § 49

17

0

Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:

0
0

Počet žáků uvolněných z výuky:
Předmět

Počet žáků

tělesná výchova
7.2.

8

Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností

1

- z toho důvodných

0

- z toho částečně důvodných

1

- z toho nedůvodných

0

- z toho postoupených jinému orgánu

0

Mgr. Helena BRUNCLÍKOVÁ
ředitelka školy

V Plzni dne 7. 10. 2009

Výroční zpráva Bolevecké základní školy Plzeň za školní rok 2008 / 2009 byla projednána
na pracovní poradě zaměstnanců školy dne 5. 10. 2009.
Výroční zpráva Bolevecké základní školy Plzeň za školní rok 2008 / 2009 byla schválena
Školskou radou při Bolevecké základní škole Plzeň dne 7. 10. 2009.
Zpracovala :

Mgr. Helena Brunclíková
Mgr. Jiřina Benešová
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Příloha č. 1

Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve
vztahu k plánu rozvoje pedagogických pracovníků Bolevecké základní školy
Plzeň za kalendářní rok 2008
Finanční prostředky vyčleněné na další vzdělávání pedagogických pracovníků byly v celém
kalendářním roce 2008 čerpány v souladu s „Plánem personálního rozvoje pedagogických
pracovníků Bolevecké základní školy Plzeň v horizontu 3 let“ i v souladu s „Plánem personálního
rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok 2008/2009“.
Většina akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla zajišťována Krajským
centrem vzdělávání a Jazykovou školou Plzeň. V případě využití nabídky jiných vzdělávacích
institucí se vždy jednalo o akreditované instituce pro vzdělávání. Tematické zaměření těchto akcí,
časový rozsah i finanční náročnost jsou obsaženy v přiložených přehledech:
— přihlášky (plán) pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání pro období 1 - 6/2008
a 9 - 12/2008
— přehled uskutečněných akcí dalšího vzdělávání s termínem konání i finanční náročností pro
období 1 - 12/2008.
Pedagogičtí pracovníci, kterým bylo umožněno další vzdělávání, si na základě plánu
personálního rozvoje volili akce podle své aprobace, v oblasti jazykového vzdělávání a v oblasti
informační gramotnosti vedení školy přihlíželo k potřebám školy. Finanční prostředky byly využity
i k úhradě studia speciální pedagogiky pro tři pedagogické pracovníky, pro SVPP pro ředitelku
školy.
V roce 2008 vyčerpala Bolevecká základní škola Plzeň finanční prostředky na další
vzdělávání v celkové výši 41.280,- Kč. Odborná literatura z finančních prostředků na další
vzdělávání hrazena nebyla.
Škola v kalendářním roce 2008 nečerpala účelové finanční prostředky určené pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků.
V Plzni dne 31.12.2008
Mgr. Helena Brunclíková
ředitelka školy
Zpracovala: Mgr. Helena Brunclíková

Příloha č. 2

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008
1. Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2008
(fyzický stav/přepočtený stav)

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

Pedagogů
34,74

Ostatní
18,83

25.554,-

8.823,-

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2008)
dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky rodičů - školné
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy*

Hlavní
činnost
17,538+116
--8,982
--79
---

Doplňková
činnost
------1,067
--1,913

CELKEM
17,654
--8,982
1,067
79
1,913

* z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT dle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon

b) Výdaje (kalendářní rok 2008)

investiční
neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
+ zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
náklady na učební pomůcky + učebnice
přímé ONIV ( cestovné,úraz. poj.,
předpl., OPPP)
ostatní náklady - stravné
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku

Hlavní
Hlavní
činnost činnost - Doplňková
dotace ze
CELKEM
ostatní
činnost
státních
zdroje
prostředků
1,560
1,560
17,654
10,947
2,722
31,323
12,451
197
4,649
41
143

612
20
227
2
---

464
162
226
-----

13,527
337
5,102
43
143

135

---

---

170135

---

---

40

---------

388
-------

2,817
478
-1,636

40
zřizovatel
2,429
478
---1,636

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2008)
Limit
47,87
Přepočtený počet zaměstnanců
12,366
Mzdové prostředky na platy
195
Mzdové prostředky - OPPP
4,977
Ostatní neinvestiční výdaje
116
"přímé" + UZ 33005

Skutečnost
53,569
12,366
195
4,977
116

Rozdíl
5,699
-----------

Doplnit komentář k případným rozdílům

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč),
v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství čj. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT
č. 8/2001)
Počet pedagogických
Vzdělání
Kč
pracovníků
3
12.850,Vedoucích pracovníků
8
7.100,V oblasti cizích jazyků
0
0
V oblasti SIPVZ
14
21.330,K prohloubení odbornosti
Odborná literatura pro
0
0
učitele
25
41.280,CELKEM

V Plzni 8. 10. 2009

Mgr. Helena Brunclíková
ředitelka školy

