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1 Základní údaje o škole 
 
1.1    Název: 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace 

sídlo: Gerská 32, 323 23 Plzeň  

IČ: 66 362 504 

zřizovatel školy: Magistrát města Plzně 

vedení školy: Mgr. Václav Křivohlavý – ředitel 

           Mgr. Jiří Rymeš – zástupce ředitele pro 2. stupeň 

           Mgr. Ivana Smoláková – pracovník pověřený vedením 1. stupně 

telefonní spojení: 37 802 8800, 37 802 8801  

faxové spojení: 37 802 8802  

e-mailové spojení: zs34@zs34.plzen-edu.cz 

webové stránky školy: www.zs34.plzen-edu.cz 

 

1.2 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení  

   č.j. 244/98/1 – Rozhodnutí ze dne 17.2.1998 s účinností od 1.9.1998 

 

 

1.3    Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení) 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Gerská 32 19 425 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

   

                                            
atd. 

 

1.4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku škol a školských 

zařízení 

Popis oboru  Kód oboru Kapacita oboru 

   

   

Název ŠVP Č. j. V ročníku 

„Škola pro Vaše děti“ 34ZS/386/2013 1. – 9. Ročník 

   
                                                                                                                                atd. 

1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2016/2017 2016/2017 

MŠ   

ZŠ 425 19 

ŠD 175 6 

ŠK 41  
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1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

850 496 46 6 6 
* uvádějte bez cizích strávníků 

 

 

1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) *  ne 

Projekt Mléko do škol ano  
Projekt Ovoce a zelenina do škol ano  

* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

 
1.8   Typ školy 

úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne   

   

 
1.9  Spádový školský obvod školy 

Město Plzeň 

 

 
1.10   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída -    

Speciální třída -  Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou -  Jaký předmět: 

 

 

1.11   Materiálně technické zajištění školy 

Viz příloha č. 1 Koncepce školy 

 
 
1.12    Školská rada  

 Školská rada vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RMP   č.1193         

 ze   dne 13.10.2005 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listina Školské 

 rady nabyla účinnosti dnem podpisu 25.10.2005.  Poslední volby se konaly 29.8.          

 a 9.9.2014 
       Školská rada je složena ze 6 členů: 

      Mgr. Petr Zrostlík 

      Bc. Hana Šroubová 

      Hana Jungmannová 

      Lenka Palečková 

      Mgr. Jiří Rymeš 

       Mgr. Hana Vodičková 
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2     Personální zabezpečení činnosti školy 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 37/34,36 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 37 100 

 

2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 

 

2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 

 

2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 11 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 2 7 

36 – 50 let - 12 

51 – 60 let 2 11 

60 – více let - 3 

Celkem 4 33 

Rodičovská dovolená  2 

 

2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Jazykové kurzy 2 

Řízení školy 10 

Vzdělávací programy KCV JŠ 55 

Vzdělávací programy NIDV 40 

Autismus 5 

Vzdělávání cizinců 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Celkem 115 
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2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  4/2,68       

 pro žáky se soc. znevýhodněním (fyzický/přepočtený): 

 pro žáky se zdravotním postižením (fyzický/přepočtený): 4/2,68 

 

 

3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 

 

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

65 10 41 2 

 
 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 

absolventů 

celkem 
(absolvent ZŠ = 

9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 

4 letá  

Gymnázia 

6 letá 

Gymnázia 

8 letá 

SOŠ SOU Jiné 

 

 

1 2 4 21 3  

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 8 

- přijatých na víceletá gymnázia 6 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  4 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání - 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 

 
3.4 

Kurzy k doplnění základního vzdělání 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 (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

 

425 

 

249 

 

172 

 

4 

 

7 

 

- 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42) 

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 2 2 

- z toho 3. stupeň - 2 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 36 540 

Počet neomluvených hodin celkem 317 

 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 25 

Důvody: stěhování, osobní důvody 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 33 

Důvody: stěhování, osobní důvody, původní škola jen 1. stupeň 

 

 

5 Prevence rizikových jevů 

Minimální preventivní program – viz příloha č. 16 

Hodnocení minimálního preventivního programu – viz příloha č. 17 

 
 
 

6 Nadstandardní aktivity 

 

Zájmová činnost organizovaná školou 
 ŠVP – školní družina – viz příloha č. 3 

 Zpráva o činnosti ŠD – viz příloha č. 4 

 ŠVP – školní klub – viz příloha č. 5 

 Zpráva o činnosti ŠK – viz příloha č. 6 

 

 

6.2 Mimoškolní aktivity 

 Činnost DPS Jiřičky – viz příloha č. 8 

 

6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 

 Střední průmyslová škola strojnická a střední odborná škola profesora Švejcara 
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6.4 Partnerství se školami v zahraničí 

 Škola nemá konkrétní partnerství s jinou školou v zahraničí. 

 

 

6.5 Zapojení do projektů 

6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015 

6.5.2 Ostatní 

  Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje – Regionální  

  hospodářská komora Plzeňského kraje 

  Projekt Technik – Střední průmyslová škola strojnická a střední odborná škola 

  profesora Švejcara 

  Places 

  

 

 

6.6 Výchovné poradenství 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

Plán výchovného poradce na školní rok – viz příloha č. 14 

Zpráva o činnosti výchovného poradce – viz příloha č. 15 

Plán environmentální výchovy – viz příloha č. 18 

Plnění environmentálního vzdělávání – viz příloha č. 19                                          

6.6.2 Spolupráce s PPP 

Škola úzce spolupracovala s PPP a SPC.                                                                   

6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

Škola spolupracovala s SVP  a OSPOD ÚMO Plzeň 1, Centrum pro pomoc  

 uprchlíkům z třetích zemí  

 

6.7 Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 

zúčastněných žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková      

regionální recitační soutěž 6    

okresní olympiáda Čj 

dějepisná olympiáda 

recitační soutěž 

konverzace v angličtině 

matematická olympiáda 

fyzikální olympiáda 

biologická olympiáda 

zeměpisná olympiáda 

2 

1 

1 

2 

3 

6 

4 

1 

   

krajská recitační soutěž 1    

 
     
7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

Zpracování projektů – viz příloha č. 10  

 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2016/2017 

a) termín inspekční činnosti:   

b) závěry inspekční činnosti:  

V tomto školním roce na škole neproběhla inspekční činnost na místě. 

 

 

 
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Pedagogičtí zaměstnanci se ve školním roce 2016/2017 zúčastnili 113 akcí dalšího 

vzdělávání – viz příloha č. 11 

Dále absolvovali kurzy: 

anglického jazyka – pí uč. Šindlerová, pí uč. Rymešová 

 

 

 

 

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Škola spolupracovala při plnění úkolů ve vzdělávání s těmito organizacemi: 

 Městská policie Plzeň, Úřad práce Plzeň, Centrum lékařské prevence, Pedagogicko-

psychologická poradna Plzeň, Národní iniciativa pro život, PF Plzeň, HZS, Hospodářská 

komora Plzeň, SVČ Radovánek, Správa informačních technologií města Plzeň, Divadlo     

J. K. Tyla, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň, Střední průmyslová škola strojnická a střední 

odborná škola profesora Švejcara, Techmania science center, Diakonie západ, Lotus pro 

rodinu 
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2016 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 34/31,8 11/10,9 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

29 302,- 17 780,- 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice 0 
Příspěvek zřizovatele na provoz 4 100 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
18 286 

Vlastní tržby a výnosy 3 774 
Finanční prostředky z dotací a grantů 126 
Příjmy celkem 26 286 
Náklady celkem 26 266 
Hospodářský výsledek – zisk 20 

 

 

 

 

 

 

 
Datum:   5.10.2017                                     Podpis ředitele školy                        

 

 

 

 

                                                                           Razítko organizace 


