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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: 66362504 
zřizovatel školy: Magistrát města Plzně 
vedení školy:  Mgr. Bc. Jiří Rymeš – ředitel 
          Mgr. Ivana Smoláková – zástupce ředitele pro 1. stupeň 
            Mgr. David Lobotka – zástupce ředitele pro 2. stupeň 
telefonní spojení: 378028801 
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 20 469 

Místa poskytovaného vzdělání 
nebo školských služeb 

   

                                            
 
 

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 

   

       
                
1.5   Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 

 2021/2022 2021/2022 

MŠ - - 

ZŠ 469 20 

ŠD 131 5 

ŠK 58 - 

 
 

http://www.zs34.plzen-edu.cz/
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1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 
jídelny  

Počet dětských 
strávníků 

Počet dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

850 533 58 7 6,5 
* 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 
    Městský obvod Plzeň 1 
 
 

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 
Koncepce školy - viz. příloha č. 1 

 
 

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 19. 4. a 20. 4. 2021 
  
 Školská rada je složena ze 6 členů: Bc. Iveta Havlíková 
     Mgr. Lenka Šudáková 
     Mgr. Libor Pelcman 

     Bc. Dana Urbanová 
     Mgr. Hana Matějková 
      Mgr. David Lobotka 
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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 46/40,27 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 45/39,53 98 

 
 
2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
 
2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 
 
2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3 
2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 16 
 
2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 2 6 

36–50 let 3 11 

51–60 let 1 7 

60 – více let 0 5 

Celkem 6 29 

Rodičovská dovolená 0 2 

 
 
2.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 
nepedagogických pracovníků 

Název kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

PISA - inspirace pro zkvalitnění výuky čtení 2 

Metodický průvodce 1. třídou 1 

Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti 1 

Prostředky pro rozvoj informatického myšlení 1 

Využití tabletů při vyučování 2 

Roadshow pro školy 1 

Inspekční činnost ve školách 1 

Kreativní výtvarné techniky 1 

Psychická odolnost pedagoga 1 

Kreativní techniky 1 

Dopravní výchova - metodický seminář 1 

Činnost školní družiny 1 

Matematika názorně nejen pro žáky s diskalkulií 1 

Emoční inteligence v pedagogické praxi 1 

Hry a aktivity ve výuce českého jazyka 1 

Krajská konference učitelů environmentální výchovy 1 
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Finanční řízení v praxi ředitele školy 2 

Relaxační postupy pro pohodu v práci i životě 1 

Tvůrčí psaní napříč předměty na 1. stupni 1 

Jak na nový RVP ZV ve škole 1 

Revize RVP ZV - využití ICT v matematice 1 

Knihy pro 2. stupeň ZŠ 2 

Hry v NJ 1 

Pedagogická diagnostika 1 

Moderní trendy ve výuce biologie I 1 

Hravá hudební výchova 1 

Písmo ve výtvarné výchově 1 

Revize RVP ZV 1 

ThatQuiz pro matematikáře 1 

Vkročte do 1. ročníku s Taktikem 1 

Šifrování nejen pomocí Cryptomanie 1 

Sebereflexe a rozvojová potřeba 1 

Práce s textem v hodinách literatury a slohu 1 

Revize RVP ZV- startovní balíček 1 

Robotika 1 

Hádanky s Beebotem 1 

Simulátory, roboti a jejich využití 1 

Digitální technologie pro 1. stupeň  1 

Rozvoj informativního myšlení - startovní balíček 1 

Zahřívací hry v rámci tělesné výchovy 1 
Revize RVP ZV - startovací balíček. Digitální technologie pro 2. st. ZŠ 1 
Revize RVP ZV - startovací balíček. Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 1 

Exkurze za uměním  2 

Belgie, Holandsko - exkurze 1 

Digitální technologie 1 

Informační systémy pro 1. stupeň  2 

Matematika názorně nejen pro dyslektiky 1 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupeň 3 

Canwa 1 

Emoční poruchy a poruchy chování dětí 1 

Adaptace a výuka žáků cizinců  2 

Vzájemně se učit historickou gramotnost 1 

V říši poezie, jak číst s žáky poezii 1 

Základní norma zdravotních znalostí pro ped. pracovníky 1 

Jak zpestřit cvičení a mít radost z pohybu 1 

Formativní hodnocení 2 

Keramická dílna 1 

Základy programu Scratch- 2. st 2 

Práce s konfliktem 1 

Trendy interaktivní výuky 1 

Právo ve škole II 2 

Systém SEPA- systém evidence preventivních aktivit 1 
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Interaktivita na 2. stupeň 1 

Sportovní text jako prostředek k rozvoji čtenářské gramotnosti 1 

Letní dílna pro učitele informatiky pro 2. stupeň ZŠ 4 

Činnostní učení AJ ve 3. ročníku 1 

Školení IZS 30 

E-spis LITE 1 

Roční účetní závěrka 2020/2021 1 

Helios - fakturace 1 

Helios - majetek 1 

Agendio – základní ovládání 1 

Školení FKSP + finanční kontrola 1 

Hygiena, Školní stravování – legislativa, provoz a financování 1 

Celkem 118 

 
 
2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  6/4,53     
 
 
 

3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 
 
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 

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

66 11 55 2 

 
 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Počet 
absolventů 
celkem 
(absolvent ZŠ = 
9 let PŠD) 

Přijatí na 

Gymnázia 
4letá  

SŠ maturitní obory SŠ nematuritní 
obory (ukončené 

výučním listem) 

Jiné 

49 
 

2 38 9 - 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 4 

- přijatých na víceletá gymnázia (celkem) 1 

                 z toho přijatých na 6letá gymnázia 1 

                 z toho přijatých na 8letá gymnázia 0 

 
 
3.3 

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

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  4 
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- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 

 
 
3.4 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2021/2022 

Počet kurzů Počet absolventů 

- - 

 
 
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 

469 265 197 7 4 0 

- 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 3 3 

- z toho 3. stupeň 0 2 

 
 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 43 659 

Počet neomluvených hodin celkem 61 

 
 
4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 
 
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 23 

Důvody: stěhování v rámci ČR, odstěhování cizinců mimo ČR, osobní důvody 
 
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 42 

Důvody: stěhování, osobní důvody, původní škola jen 1.stupeň, přijetí uprchlíků z UK 
 
 
5 Údaje o: 
 
5.1  Prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování 
 Minimální preventivní program – viz. příloha č. 8 
 Hodnocení minimálního preventivného programu – viz. příloha č. 9 
 Program proti šikanování – viz. příloha č. 10 
 Bezpečnostní a krizový plán – viz. příloha č. 11 
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5.2 Zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 Postup školy při zjištění vzdělávacích obtíží žáků – viz. příloha č. 12 
 Postup školy při předcházení a řešení školní neúspěšnosti žáků – viz. příloha č. 13 
 
  
5.3 Zajištění podpory nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků  
 Postup školy při práci s nadanými dětmi – viz. příloha č. 14 
 
 
5.4 Zajištění podpory dětí a žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 Postup školy při přijímání a vzdělávání žáků cizinců – viz. příloha č. 15 
 34. ZŠ je od 1. 9. 2021 určenou školou pro jazykovou přípravu cizinců. Ve školním 
 roce 2021/2022 byly postupně vytvořeny dvě skupiny o celkovém počtu 19 žáků (1. – 
 8. ročník). Během školního roku byla poskytnuta výuka ČDJ v rozsahu 100 hodin. 
 Výuky ČDJ se účastnili pouze žáci z 34. ZŠ. Žádní žáci z neurčených škol nebyli 
 přihlášeni. 

  
 
 
 

6 Nadstandardní aktivity 
 
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 
 ŠVP – školní družina – viz. příloha č. 2 
 Zpráva o činnosti ŠD – viz. příloha č. 3 
 ŠVP – školní klub – viz. příloha č. 4 
 Zpráva o činnosti ŠK – viz. příloha č. 5 
 
 
6.2 Mimoškolní aktivity  
 Činnost DPS Jiřičky – viz. příloha č. 6 
 
 
6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
 Střední průmyslová škola strojnická a střední odborná škola profesora Švejcara 
 
 
6.4 Partnerství se školami v zahraničí 
 Škola nemá konkrétní partnerství s jinou školou v zahraničí. 
 
 
6.5 Zapojení do projektů 
 Projekt Technik – Střední průmyslová škola strojnická a střední odborná škola  
 profesora Švejcara 
 Digitální programy pro výuku - Techmania Science Center o.p.s. 
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6.6 Výchovné poradenství 
 
6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 
 Plán výchovného poradce na školní rok 2021/2022 – viz. příloha č. 16 
 Zpráva o činnosti výchovného poradce – viz. příloha č. 17 
 Plán environmentální výchovy – viz. příloha č. 18 
 Plnění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – 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, OSPOD ÚMO Plzeň 1, OSPOD ÚMO Plzeň 2, OSPOD  ÚMO 
Plzeň 3, OSPOD Městského úřadu Nýřany, Městský úřad Klatovy, Městské  ředitelství 
policie Plzeň, Okresní soud Plzeň – město, Centrum lékařské prevence,  Národní iniciativa 
pro život, Městská policie Plzeň, MP Education 
 
 
 
 
 
6.7 Účast v soutěžích 
 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková      

regionální      

okresní Dopravní soutěž 
mladých cyklistů 

4 - - 1 

 Dějepisná olympiáda 1 - - 1 

 Přespolní běh 24 - 1 - 

 Vybíjená 12 - - - 

 Minifotbal 12 - - - 

 Štafetový pohár 32 - - - 

 Pohár rozhlasu 10 - - - 

 Recitační soutěž 2 - - - 

 Pythagoriáda 2 - - - 

 Konverzace  
v anglickém jazyce 

2 - - - 

 Olympiáda  
v českém jazyce 

2 - - - 

 Biologická olympiáda 4 - - - 



 10 

  
Úspěchy žáků – viz. příloha č. 7 
   
7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů 
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 
Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 
 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2021/2022 
a) termín inspekční činnosti: 19. 5. 2022 
b) závěry inspekční činnosti: ČŠI vyhodnotila stížnost částečně jako důvodnou a částečně 

jako neprokazatelnou. 
 
9    Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
        ŠVP „Škola pro Vaše děti“ byl zpracován v souladu s RVP ZV. Od 1.září 2022 dojde 

k výrazné úpravě našeho ŠVP, protože nová podoba RVP ZV přináší řadu změn. Dochází k 
začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru 
informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na 
porozumění základním principům digitálních technologií. Na této změně se ve školním 
roce 2021/2022 podílel celý pedagogický sbor v rámci jednotlivých metodických 
sdružení (1.stupeň) a předmětových komisí (2.stupeň). 

        Z hospitační činnosti vedení školy vyplývá, že v jednotlivých ročnících se vyučovalo 
v souladu s naplňováním našeho ŠVP. Pedagogové vedli žáky k získávání jednotlivých 
klíčových kompetencí s využitím různých organizačních forem výuky. Důraz byl kladen na 
dialog, otevřenost, diskusi, zvyšování schopnosti argumentovat i kritickou reflexi. 
Nedílnou součástí naplňování ŠVP jsou i projektové dny (ročníkové nebo i propojení žáků 
1. a 2. stupně), exkurze, návštěva divadla, vzdělávací pořady konané přímo ve škole, ale i 
mimo školu.  

 Ve školním roce 2021/2022 proběhla realizace projektu OP VVV reg. č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021547, Podpora žáků se specifickými potřebami a žáků 
ohrožených školním neúspěchem, který byl zaměřen na doučování žáků, činnost 
školního speciálního pedagoga a projektový den. Doučování žáků a práce speciálního 
pedagoga významným způsobem pozitivně ovlivnilo vzdělávání žáků s výukovými 
problémy či žáků s PO. 

 
Hospodaření školy za kalendářní rok 2021 

 
1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021         
(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 46/40,2699 15 / 12,3983 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

47 208,- Kč 25 878,- Kč 
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2  Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice - 

Příspěvek zřizovatele na provoz 4544 

Státní rozpočet – příspěvek na přímé 
vzdělávání 

38 703 

Vlastní tržby a výnosy 3422 

Finanční prostředky z dotací a grantů 340 

Příjmy celkem 47 009 

Náklady celkem 46 680 

Hospodářský výsledek 329 

 
 
Datum: 17. 10. 2022                                      
 
  Podpis ředitele školy                        
 
        Mgr. Bc. Jiří Rymeš v.r. 
 
 
 
 

                                                                       


