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1 Základní údaje o škole 

1.1    Název: 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace 
sídlo: 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, 301 00 Plzeň 
IČ: 68784571 
zřizovatel školy: Plzeň, statutární město 
vedení školy: Mgr. Vladimíra Holá 
telefonní spojení: 378 028 601 
e-mailové spojení: škola@zs11.plzen-edu.cz 
webové stránky školy: www.zs11.plzen.eu 

 
1.2 Poslední změna v Rejstříku škol a školských zařízení  
         Rozhodnutí ze dne 12. 12. 2014 s účinností od 1. 9. 2015; nejvyšší počet žáků ve škole: 
570 
 
1.3    Seznam pracovišť  
 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství Baarova 31, Plzeň 27 543 
Místa poskytovaného vzdělání 
nebo školských služeb 

 
Baarova 31, Plzeň 

 
27 

 
543 

                                            
 
 

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

Popis oboru  Kód oboru Kapacita oboru 
Základní škola 79-01-C/01 550 
   
Název ŠVP Č. j. V ročníku 
ŠVP Barevné vzdělávání 11. ZŠ/513/2013 1. – 9. 
   

                                                                                                                                 
1.5   Součásti školy  
Název součásti Počet žáků      Počet tříd, oddělení, skupin 
  2014/2015     2014/2015 
MŠ   
ZŠ 543 27 
ŠD 180 6 
ŠK   

 
 
1.6 Zajištění dalšího stravování 
 ano ne 
Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) * 0 0 
Projekt Mléko do škol x  
Projekt Ovoce a zelenina do škol x  

* podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
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1.7   Typ školy 
úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne  ano – které:     ) 

  neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne  ano – které:     ) 
 
 
1.8 Spádový obvod školy 
          Školský obvod Plzeň 3 : Plzeň 3, Doudlevce, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Křimice,  
          Litice, Malesice, Lhota 

 
 
1.9   Speciální třídy 
 Počet 

tříd 
Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída - -   
Speciální třída 9 117 Dle výkazu M 3 
S rozšířenou výukou 4 89 Jaký předmět: TV 

 
 

1.10 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 
Vady Počet žáků Ročník 

Mentálně postižení 1 1. 
Sluchově postižení   
Zrakově postižení   
S vadami řeči 2 8., 9. 
Tělesně postižení   
S více vadami   
S vývojovou poruchou učení  41 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 
S vývojovou poruchou chování 14 1., 2., 4., 6., 7., 8., 9 
Autisté 3 8., 9. 
Celkem 61  

 
1.11   Materiálně technické zajištění školy 
11. základní škola je 46 let stará. Budova je zateplená, má novou fasádu. WC jsou 
zrekonstruované (1 WC pro invalidy). Kabinety jsou vybaveny počítači s připojením na 
internet, ve všech jsou telefonní pobočky. Víceúčelové hřiště je využíváno v hodinách TV, 
sportovními oddíly, ŠD a občanskými sdruženími (večery a víkendy). 
Škola používá 33 tříd. 27 tříd slouží jako kmenové, 5  odborných (3 počítačové, 1 dílny,  
1 cvičná kuchyně), 7 učeben a 5 odd. ŠD jsou umístěny v budově 11. školní jídelny, která je 
samostatným právním subjektem. Škola má vybavenou keramickou dílnu (pec, kruh). Dílna je 
využívána ve výuce VV, PV a kroužcích. 
2014 -        elektroinstalace v hlavní budově školy; malba některých tříd a oddělení ŠD 

-     žákovský výškově nastavitelný nábytek 
-     výměna PVC v určených učebnách 
-     výměna elektroinstalace včetně osvětlení a zásuvek v učebně dílen 
-     výměna stoupacích potrubí a zařiz. předmětů v pavilonu II. stupně  
-     malířské a lakýrnické práce 
-     šatní skříňky 
-     pylonová tabule /obměna/ 
-     dekorativní prvek „Tužky“ /prostranství před školou/ 
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 2015 -             pylonová tabule /obměna/ 
-     výměna stoupacích vedení kanalizace a vody vč. umyvadel a obkladů –    

    pavilon I. st. 
-     I. etapa rekonstrukce povrchů asfaltových chodníků v areálu školy 
-     výměna plotových dílů v areálu školy 
-    oprava impregnace a linkování tartanového povrchu víceúčelového hřiště 
-    malířské a lakýrnické práce 
-    výměna podlahových krytin v kanceláři ředitele školy 
-    dokončení rekonstrukce elektroinstalace 
-    šatní skříňky /navýšení počtu žáků/ 

 
1.12    Školská rada  

Školská rada byla zřízena 25. 10. 2005 
Poslední změna: 19. 3. 2015 – noví členové 
Školská rada má 6 členů a schází se 2x ročně 
 

 
 
2     Personální zabezpečení činnosti školy 
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
 Přepočtený / fyz. % 
Celkový počet pedagogických pracovníků 42/43  
Z toho odborně kvalifikovaných 42/43 100% 
 
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: 0 
 
2.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0 
 
2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 8 
 
2.6 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 
 Muži Ženy 
do 35 let 1 4 
36 – 50 let 4 10 
51 – 60 let - 17 
60 – více let 0 0 
Celkem 5 31 
Rodičovská dovolená  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 
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Název kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Rovné příležitosti pro všechny 1 
On line tvorba obrázků, koláží úprava fotografií 1 
Kreativní výtvarné techniky 1 
Autismus trochu jinak 1 
Novoreočenky aneb Papírové ozdoby trochu jinak 1 
Kreativní výtvarné techniky – inspirace pro jaro 1 
Přechod dítěte z MŠ do 1. Tídy 1 
Dítě s autismem, co s ním? 1 
Český parlament a parlamentarismus 1 
Kurz francouzského jazyka 1 
ČŠI – InspIS ŠVP; InspIS PORTÁL 1 
Změny v zákoně o pedagogických pracovnících 1 
Metody aktivizace a motivace v hod. M 1 
  
  
  
Celkem 13 
 
2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  0,8/1       
 pro žáky se soc. znevýhodněním (přepočtený/fyzický): 0/0 
 pro žáky se zdravotním znevýhodněním (přepočtený/fyzický):  0,8/1  

 
 
3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů škol 
 
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 

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

104 16 73 3 
 
3.2 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 
Gymnázia 

4 letá  
Gymnázia 

6 letá 
Gymnázia 

8 letá 
SOŠ SOU Jiné 

 
61 

 
8 

 
2 

 
6 

 
31 

 
13 

 
1 

 
Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 19 
- přijatých na víceletá gymnázia 8 

 
3.3 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 4.2. * ---------------- 
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  3 
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 1 
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3.4 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2014/2015 

Počet kurzů Počet absolventů 
 
0 

 
0 

 
 
 
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 

 
543 

 
299 

 
237 

 
5 

 
5 

 
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 2 3 
- z toho 3. stupeň 1 1 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 
Zameškané hodiny celkem 63 028 
- z toho neomluvené 330 

 
 
4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 
4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 22 

Důvody: stěhování, přestup na ZŠ praktickou 
 
4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 25 

Důvody: stěhování, přijetí do sportovních tříd a tříd pro žáky se spec. vzdělávacími     
potřebami 

 
 
5 Prevence sociálně patologických jevů 
      V průběhu školního roku 2014/2015 byly plněny všechny obecné i konkrétní cíle   
v primární prevenci.Velký význam pro dosahování cílů preventivního programu školy má 
fungování školního parlamentu. Práce v parlamentu děti učí pod vedením zkušených učitelů 
formulovat svoje myšlenky, vyjadřovat názory, diskutovat o problémech a celkově se tak 
podílet na zlepšování školního klimatu.  I v tomto školním roce se rozvíjela spolupráce 
starších a mladších dětí - žáci v hodinách VV a PV vyráběli různé dárky pro budoucí 
prvňáčky k zápisu do 1. třídy v lednu, deváťáci jako každý rok první školní den přivítali 
slavnostně prvňáky, prvňáci se zase naopak slavnostně rozloučili s deváťáky 26. června. Žáci 
mohou při řešení svých problémů využívat schránku důvěry, pro úspěšnou realizaci primární 
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prevence je školním metodikem prevence pravidelně doplňována a aktualizována nástěnka 
primární prevence na frekventovaném místě školy, kde si žáci mohou přečíst nebo zapůjčit 
letáky a brožury týkající se různého rizikového chování, v případě nutnosti mohou využít 
telefonní čísla na různé instituce a odborníky zabývající se rizikovým chováním. Letáky a 
brožury o rizikovém chování dětí jsou nabízeny i rodičům na třídních aktivech.  
V tomto školním roce pokračovala charitativní činnost žáků. Opět se celá škola podílela na 
prodejní výstavce v rámci Stonožky, jejíž výtěžek vždy putuje na nějaké dobročinné účely. I 
tento školní rok probíhala velká sběrová akce, které se zúčastnili nejen děti, ale i učitelé a 
rodiče. Pravidelně probíhal sběr papíru a několikrát bylo objednáno auto na svoz do sběrného 
dvora. Třídy sice soutěžily mezi sebou, která více nasbírá a na konci školního roku získá 
odměnu, ale hlavním cílem bylo vydělat co nejvíce peněz na naši adopci na dálku – na 
vzdělání a sportovní aktivity Wycliffa Kavasundu z Keni. Záměr všech se i tento rok podařil. 
V srpnu 2014 navštívil Wycliffa přímo v Nairobi pan učitel Lukáš Královec, natočil a 
sestříhal velmi poutavé a dojímavé video z cesty, které potom bylo prezentováno učitelům, 
žákům i rodičům na třídních aktivech. Tato akce i další děkovné dopisy od Wicliffa se staly 
velkou motivací pro všechny a jsou důkazem, že charitativní akce má a bude mít i v příštích 
letech smysl, naučí děti myslet na druhé, naučí je obětavosti a zodpovědnosti. Další 
charitativní činnost pak směřuje do ZOO na adopci orla křiklavého a do psího útulku.           
Preventivní program samozřejmě začíná již u nejmenších dětí na I. stupni, zejména spoluprací 
s Policií ČR (besedy, projektový den, praktické ukázky), Hasičským záchranným sborem, 
apod. Paní učitelky na I. stupni prevenci nenásilně zahrnovaly do běžné výuky i do dalších 
mimoškolních akcí podle aktuální potřeby, byl kladen důraz na vytváření pozitivní atmosféry 
v nově vzniklých kolektivech. Již mnoho let jsou nedílnou součástí preventivních aktivit 
pravidelné návštěvy dopravního hřiště. Mezi další aktivity patřila návštěva Evropského dne 
záchrany života, Centra pro zdravotně postižené, účast v  Anděl Festu - Péče o životní prostor, 
proběhla Prvouka s Tyflocentrem (sociální služby s cílem podpořit samostatnost, nezávislost a 
společenské uplatnění zrakově postižených lidí).  
Na škole opět proběhl preventivně výchovný program pro děti I. i II. stupně v oblasti požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva Hasík. Dvojice instruktorů klade velký důraz na použití 
maximálně názorných pomůcek a využití preventivně výchovných materiálů jako drobných 
odměn pro děti. Tyto materiály, dětmi přinesené domů, poslouží zároveň jako zdroj informací 
pro rodiče, kteří se takto rovněž nepřímo zapojí do programu preventivně výchovné činnosti.  
Pozornost se věnovala i dentální hygieně, kdy si děti vyslechly i prakticky vyzkoušely, jak se 
správně starat o svůj chrup.  
Na II. stupni se pak opakovaly preventivní programy a akce, které v minulých školních letech 
byly úspěšné, žáci se při nich nenudili, ale naopak se aktivně zapojovali a nenásilnou formou 
získávali důležité poznatky.   
Ve školním roce 2014/15 pokračovala spolupráce se Střediskem pro prevenci, léčby a 
následnou péči drogově závislých Point 14. Jednalo se o tři bloky besed zaměřených na 
problematiku užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování a na rozvoj 
sociálních dovedností žáků 9. tříd. Realizace besed proběhla v prostorách centra Point 14 i 
kvůli návazné péči – žáci mohou využívat služeb nízkoprahového pátečního klubu nebo 
poradenství. Je to pro ně snazší přijít, když ví, kde organizace sídlí a znají prostory centra. 
V rámci dlouhodobé spolupráce byla v loňském roce škole nabídnuta přednáška organizace 
Misijní dobrovolníci z Texasu, která se věnovala životu mladých lidí v Texasu a srovnání 
obou kultur. Přednáška byla pozitivně hodnocena žáky i učiteli, proto byla opět zařazena do 
výuky AJ v 9. třídách.  
V oblasti sexuální výchovy v rámci osvětové kampaně firmy Johnson & Johnson a Procter & 
Gamble proběhla beseda pro dívky 6. tříd o dospívání s předáním informačních letáčků a 
hygienických balíčků. Pozitivní je ten fakt, že je to jedna z mála akcí, které jsou nabízeny 
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zdarma. Informace získané v průběhu besedy byly potom využívány v hodinách předmětu 
Výchova ke zdraví.  
V 9. třídách proběhl Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí s lektorkou 
paní Kultovou z Národní iniciativy pro život. Žáky i učiteli je již několik let velmi pozitivně 
hodnocen. Lektorka srozumitelnou formou předložila informace o ženském cyklu, početí a o 
prenatálním vývoji člověka, o problematice umělých potratů a jejich negativních důsledků, 
včetně etických a zdravotních aspektů. S týdenním rozestupem pak následovala ještě beseda, 
kdy žáci po rozmyšlení tématu mohli klást otázky a diskutovat o různých problémech 
týkajících se tohoto tématu. Ukázalo se, že jsou schopni i ochotni o těchto záležitostech 
přemýšlet a to jistě bude mít pozitivní dopad na jejich budoucí sexuální život. 
V rámci sexuální výchovy byla využita nabídka pana Martina Hornycha, odborného lektora 
přednášejícího o prevenci HIV/AIDS. Pan Hornych je sám HIV pozitivní a beseda byla z toho 
důvodu velmi emotivní a pro žáky i učitele hodně přínosná.  
MUDr. Lenka Luhanová z Centra lékařské pomoci v 8. třídách realizovala přednášku 
s besedou „Kouření zabíjí“. Témata – historie a statistika kouření, zdravotní rizika, pasivní 
kouření, metody odnaučování kouření a hlavně fotogalerie zdravotních postižení z kouření - 
byla pro žáky velice poutavá a mnozí získali nové a cenné informace. Určitě nejzajímavější a 
nejpoutavější částí besedy bylo měření přístrojem Smokolyzer, který prokáže, zda v poslední 
době měřená osoba kouřila a orientačně i množství cigaret. Mnoho žáků získalo úplně jiný 
pohled na kouření a cíl přednášky byl určitě splněn. V 7. C měla paní doktorka přednášku 
„Sportovní výživa a doping“, v 6. C přednášku s názornými ukázkami „1. pomoc“.    
V důsledku toho, že stále větším problémem u mládeže je užívání alkoholu, využili jsme opět 
pro 7. třídy besedu Kateřiny Husové ze Sananimu, obč. sdružení, „Než užiješ alkohol, užij 
svůj mozek“. Lektorka nenásilnou formou děti seznámila s chybami a nebezpečím u 
začínajících konzumentů alkoholu, u návštěvníků různých tanečních party apod. 
V rámci prevence jsme opět rozvíjeli výtvarnou techniku – enkaustiku. Enkaustika je tvořivé 
malování horkým voskem, krásnými barvami a světlem, přinášející spoustu překvapení a 
radosti. Je to jednoduchá technika, vhodná pro každého, otevírá skryté schopnosti a kreativní 
seberealizaci bez nutnosti umělecké znalosti a dovednosti. Žáci mohou spontánně vyjádřit 
niterné pocity, uvolnit případné mentální bloky, což je v případě prevence rizikového chování 
velmi důležité a přínosné. Děti jsou z této techniky nadšené,  jejich obrázky zdobí školní 
chodby. Ukázky enkaustiky proběhly i v rámci Dnu otevřených dveří, kdy si tuto techniku 
mohli vyzkoušet i předškoláci s rodiči. Enkaustice byla věnována i část výstavy na radnici ke 
45. výročí založení školy. 
Škola se aktivně zapojila do slavnostního zahájení projektu Plzeň Evropské hlavní město 
kultury 2015. S vyzdobenou lodí na téma „Naše škola žije sportem“ se někteří žáci za 
doprovodu učitelů zúčastnili průvodu alegorických lodí 17. ledna 
Vzhledem k tomu, že naše škola využívá služeb školského systému Škola Online, rodiče 
mohou sledovat aktuální výsledky vzdělávání i chování svých dětí a podle svých potřeb 
kontaktovat třídního učitele nebo ostatní vyučující. Dochází tak k užší spolupráci rodičů a 
učitelů, učitelé na požádání rodičů jsou ochotni podávat informace častěji než při konzultacích 
a třídních aktivech, v některých případech se daří touto formou spolupráce zamezit 
rizikovému chování, např. záškoláctví, podvodům,… 
Naše škola se zapojila do projektu „Prevence sociálně-patologických jevů – odborník včasné 
intervence“, který realizuje Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. 
Ve škole působí odborník včasné prevence – psycholožka Mgr. Petra Šteflová, která 
spolupracuje v oblasti preventivní péče a odborné poradenské péče. Žáci, rodiče i pedagogové 
tak mají možnost konzultovat výchovné, výukové, psychické i jiné problémy žáků a to jistě 
zvýšenou měrou může přispět ke zkvalitnění prevence ve škole. Zájem o spolupráci 
s odborníkem mají nejen pedagogičtí pracovníci, ale kladně ji hodnotí také rodiče, kteří 
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oceňují dostupnost psychologa přímo ve škole. Velmi pozitivní je možnost aktuálního řešení 
problémů a dlouhodobá práce s třídním kolektivem. 
Všechny preventivní programy, které nejsou zdarma, byly hrazeny z grantu Podpora primární 
prevence sociálně patologických jevů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu 
města Plzně (škola obdržela 15000 Kč). 

 
 
6 Nadstandardní aktivity 
 
6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

Kroužky: 
Dramatický      - Mgr. T. Steinbachová 
Angličtina hrou začátečníci    - Mgr. R. Viletová 
Orientální tanec     - Mgr. L.Weinerová 
Stolní tenis                 - Mg. R.Vetenglová  
Keramika I.                            - Bc. M. Bohoňková 
Keramika II.      - J. Vildová 
Keramika III.    - P. Pechholdová 
Keramika IV.    - P. Pechholdová 
Keramika V.     - R. Vítková  
Keramika VI.    - P. Pechholdová 
Francouzština pro začátečníky  - Mgr. J. Staňková 
Aerobic začátečníci     -  V. Piškulová 
Psaní všemi deseti      -  Mgr. Z. Strnádková 
Malý umělec     - Mgr. N. Kadavá 
Atletika hrou     - Mgr. L. Královec 
Kopaná I.     - O. Kotrnoch 
Brain jogging    - Mgr. Z. Kastlová 

              Zobcová flétna začátečníci   - Mgr. L. Vodrážková 
 
6.2 Mimoškolní aktivity  
I. stupeň I. pololetí 
Kulturní akce 
Říjen         Divadlo Alfa – Kosmo (1.,2. roč., 4.B) 
                  Magický kolotoč (3.C, 5.C) 
                  Návštěva výstavy k 45. výročí  3.C, 5.C 
                  Divadlo Alfa – Čert tě vem (4.C) 
Listopad   Hudební pořad na naší škole (celý 1. stupeň) pohádkový muzikál 
Prosinec    Divadlo Alfa – Pohádky ovčí babičky (1.roč.,2.C) 
Sportovní akce  
Září           Přespolní běh (Borský park)  ,,Míle Šedivky“                                      
Říjen         Turnaj v kopané – 1. stupeň  
Listopad    Horolezecká stěna (2.A,B)) 
Prosinec     Mikulášské obratnostní závody  - celý 1. stupeň  
Leden         Šplh na světové vrcholy – celá škola 
                   Horolezecká stěna (2.C, 3.C, 3.A)    
Výchovně vzdělávací 
Září             Celé Česko čte dětem – celoroční akce (1x za měsíc) 1.B 
                    Celoroční spolupráce s 54. MŠ 
                    Dentální hygiena (1. roč.) 
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                    Historické budovy Plzně (vycházka) 5.C 
                     Vítání podzimu –přírod. vycházka  1.B 
Říjen             ZOO – Domácí zvířata (3.C) 
                      Dobrovolnická akce Anděl Fest (3.C) 
                      Košík plný rozumu 5.C 
                      Evropský den záchrany života (5.A) 
Listopad        Slavnostní předávání Slabikáře 1. Díl (1. roč.) 
                      Svíčkárna – Rodas Litice (3. a 4. roč.) 
                      Lnáře s výlovem rybníka (výlet s exkurzí) 2.A,B 
                      Planetárium (5.C, 5.B) 
                      Knihovna Bory (4.A) 
Prosinec        Svíčkárna Litice (4.,5. roč.) 
                      Předvánoční výstava – Slovany (5.C) 
                      Vánoční trhy – řemesla (5.B, 3.C) 
                      Divadelní představeni žáku 4.A ,,Putování za hvězdou“     
                      Čert a Mikuláš  (5.B v 55. MŠ) 
Projekty  
 
Září               Afrika (1.A, B, 2.A, B, 3.A, B, 4.A, 5.A, B) 
                      Den plný her (1., 2., 3.,4.,5.C) projekt den se SMT 
Říjen              Dary podzimu – celý 1. stupeň 
                      Bezpečně do školy – projekt  ÚMO 3 + Besip 
                      Den pošty (2.A) 
                   Halloween(2. tř.) 
Listopad        Svatomartinské kulišárny (2.A,B) 
                      Halloween a dušičky (3.B, 4.A) 
Prosinec        Těšíme se na Vánoce  (vánoční projekt. vyuč. 1.,2.,3.,4.,5.C)                                             
                      Čertí škola (1.,2.C) 
                      Animánie (2.A,B) 
                      Mikulášoviny (2.A,B) 
                      Vánoční andělíček (3.A) 
 Leden            Tři králové (1.B) 
                      Zdravá výživa  (1. roč.) 
II. pololetí 
Kulturní akce 
Únor              Divadlo pro 27. MŠ (3. B) 
Březen           Tři mušketýři – Alfa (3. A) 
Duben         
Květen           Hudební pořad (Lidové písně – p. Hrabě) 1., 2., 4., 5. C 
                       Divadlo pro postižené děti – Zábělská ul.  (1. B) 
Červen           Den dětí na Nové Hospodě ( spec. třídy) téma:  Moře 
                       Pasování prvňáčků ( 1. stupeň) 
                   Dramatizace pohádky  Jak šlo vejce do světa (2. B)                 
Sportovní akce 
Únor              Školní turnaj ve vybíjené (celý 1. stupeň) 
                      Školní turnaj ve florbalu (2. – 5. ročník) 
                      Horolezecká stěna   (celý 1. stupeň) 
Březen          Minibasketball (4., 5. tř.) 
Duben           Turnaj v přehazované 
                      MC Donald’s cup   4. místo (4. A)                    
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Květen         MDD – V tahu (Borský park) 
                     Vybíjená (turnaj, 22. ZŠ, 5. místo) 
Červen         Atletická olympiáda pro 1. stupeň 
                      Baseball do škol (1., 2. tř.) 
                      Sportovní dopoledne pro 55. MŠ 
Výchovně vzdělávací akce 
Únor             Prvouka s Tyflocentrem ( 1. A, B) 
                     Recitační soutěž na naší škole,  Šimon Ságner – okresní kolo 
Březen          Knihovna Bory 
                     Svíčkárna Litice (4. A) 
Duben          Návštěva ZOO – Madagaskar (1. C, 4.C) 
                     Návštěva ZOO –  Naše příroda  (3. C, 5. B) 
                     Návštěva ZOO -  Šelmy (4.B) 
Květen         Dopravní soutěž  (5. B) 33. ZŠ, 6. místo 
                     Malý záchranář (5. B) Hasičská  stanice  Košutka – 2. místo 
                     (postup do krajského kola) 
                     Dětské dopravní hřiště (3.- 5. tř.)  
                     Žákovská knihovna (1. stupeň) 
                     Slavnosti svobody (vycházka do vojenského kempu) 3. C 
Červen         Den IZS (3. A) 
                     Dravci - ,,Dravci v akci“ (celý 1. stupeň) 
Projekty  
Únor             Čtení v 55.MŠ (1. B) 
                      Masopust  (2., 3. tř.) 
Březen           Den vody (celý 1. stupeň) 
                       Netopýr (3. A, B) 
                       Den čarodějnic (2. 3. tř.) 
Duben            Velikonoční strom 1., 2., 3., 4., 5. C) 
                       Burza knih (5.C) 
Květen           Hasík (protipožární prevence – 2. tř.) 
Červen           Plzeň pro včely (2. A, B) 
                        
ŠVP               Bezdružice (3. C, 5. B) 
                      Žihle (3., 4., 5., A) 
Školní výlety       Hrad Švihov ( 1. A, B) 
                            Plasy (3. A, B, 4. B)  
                            Toulání po Brdech (1.,2.,4.,5., C) 
                            Domažlice, Klenčí (2. A, B) 
 
Uskutečněné akce 2014/15  -  2. stupeň 
Olympiáda v českém jazyce – školní a okresní kolo 
Konverzační soutěž v Aj a Nj – školní a okresní kolo 
Dějepisná olympiáda- školní a okresní kolo 
Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo 
Přírodovědný klokan – školní kolo 
Biologická olympiáda – školní a okresní kolo 
Chemická olympiáda – školní kolo 
 
Zájezd do Londýna – žáci 8. a 9. ročníku 
Historicko – přírodovědná exkurze do Starého Plzence a okolí 
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Celoroční projekt v 7. C - Putování s panošem Otou  
 
Psí útulek v Plzni - návštěva a finanční příspěvek 
 
Pythagoriáda  - postup do okresního kola Linda Nguyen a Matěj Soukup 
 
Zlaté kružítko – školní soutěž v rýsování 5. – 9. ročník 
 
Planeta Země 3000 - Indonézie - 7. roč. 
 
Školní fotografická soutěž Kontrasty Afriky 
 
Skládka a zpracování odpadu Černošín – 6. roč. 
 
Exkurze do úpravny pitné vody – 8. roč. 
 
Výukové programy – ZOO, Akva- Tera 
 
Přírodovědný projekt na ZČU – Krása hub nejen pod mikroskopem 
 
PF katedra chemie – workshop Příprava solí a rozpustnost a Redoxní a srážecí reakce –  
8. a 9. roč. 
 
Úřad práce – 9. roč. 
 
Prezentace SŠ a SOU Plzeňského kraje – 9.roč. 
 
Beseda Dejte ženám šanci – exkurze Systherm - děvčata 8. roč. 
 
Prodejní výstava Stonožka 
 
Výtvarná výstava Trnkova zahrada 
 
Návštěva Studijní a vědecké knihovny v Plzni – výstava Ilustrace dětské knihy 
 
Návštěva vánočních trhů a výstavy na radnici – ukázka lidových řemesel 
 
Školní výtvarná soutěž v rámci oslav Plzeň HEMK – Plzeň v legendách a pověstech 
 
Jak se žije v Texasu – beseda s rodilými mluvčími Aj – 9. roč. 
 
Lyžařský výcvik 
6. roč – Nové Hutě 
7. roč. – Churáňov 
8. a 9. roč. – Krkonoše 
 
 
Jarní soustředění sportovních tříd – Dolní Poříčí 
Basketbal dívky - okresní kolo  - 2. místo 
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Florbal – republikové finále – dívky 6. a 7. roč.  - 5. místo 
Pohár rozhlasu – ml. žáci – 1. místo 
 
Pohár rozhlasu  - st. žáci – 1. místo 
Novinářský kalamář - okr. i krajské kolo – mladší hoši – 4. místo 
Škoda Bike - tříčlenný tým školy – 1. místo 
 
OVOV – organizace okresního kola, 1. místo 
                (krajského kola jsme se z důvodu přesunu termínu konání nezúčastnili) 
 
Olympijské hry – školní olympiáda pro 1. stupeň a třídy A, B z 2. stupně 
 
KIDS IN MOTION – projekt EU, zapojeno 21 žáků z 5. roč. 
 
Čas proměn – přednáška o dospívání – dívky 6. roč. 
 
Point 14 – preventivní program – 9. roč. 
 
Přednášky a besedy v rámci prevence sociálně patologických jevů: 
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí – 9. roč. 
 
Prevence HIV/AIDS – 8. roč., 9. C 
 
Kouření zabíjí – 8. roč. 
 
Štíhlá až k smrti – 7. roč. 
 
Sportovní výživa a doping – 7. C 
 
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – 7. roč. 
 
Hasík – preventivně výchovný program pro děti v oblasti požární ochrany a ochrany   
obyvatelstva – 6. roč. 
 
 
6.3 Partnerství se školami v tuzemsku 
Spolupráce s: 
2. ZŠ a 26. ZŠ – společné projekty 
33. ZŠ – plavecký výcvik, dopravní hřiště 
 
6.4 Partnerství se školami v zahraničí 
Spolupráce se spolkovou zemí Baden – Württemberg v oblasti spec. pedagogiky 
Partnerská škola Lehenschule Stuttgart 
6.5 Zapojení do projektů 

6.5.1 V rámci akce Plzeň EHMK 2015 
- Slavnostní zahájení akce Plzeň EHMK 2015, výroba lodě 
- Anděl Fest (zkrášlení města) 
- Magický kolotoč 
- Trnkova zahrada – výstava 
Depo – nabídka akcí pro ZŠ 
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6.5.2 Ostatní 
- Projekt EU Kids in Motion – mezinárodní projekt na podporu pohybové aktivity 

žáků pátých tříd (partner PF Plzeň) 
- OPVK Výzva č. 56 – čtenářské dílny 
                                  - zahraniční studijní pobyty učitelů a žáků 

 
6.6 Výchovné poradenství 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 
Mgr. Eva Černá (volba povolání, individuální integrace II. stupeň) 
- výchovná poradkyně pracovala průběžně s žáky, kteří  v letošním školním roce vycházeli. 
S žáky 9. ročníků se pracuje v rámci výuky Pv, s ostatními žáky individuálně. 
- pořádá schůzku rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol 
- všichni integrovaní žáci mají zpracovaný Individuální vzdělávací program, se kterým 
vyučující průběžně pracují a který je kontrolován 
- výchovná poradkyně se účastní schůzek pořádaných PPP Plzeň-město a ÚP Plzeň-město, 
v případě potřeby spolupracuje se školní psycholožkou 
-  vyučujícím poskytuje konzultace k práci s integrovanými žáky 
- rodičům je poskytována konzultace v rámci konzultačních hodin nebo po osobní dohodě  
- v případě potřeby konáme výchovné komise k projednání problémového chování a 
prospěchu žáka 
- v případě potřeby při řešení výchovných problémů spolupracujeme s PPP Plzeň-město a 
s SVP Plzeň 
 
Výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Kastlová plnila ve školním roce 2014 / 2015 následující 
úkoly: 

- zajišťovala evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami 
- ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči podávala návrhy na jejich vyšetření 
- seznamovala s výsledky vyšetření třídní učitele a ostatní vyučující 
- pomáhala při utváření IVP pro integrované žáky 
- sledovala změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 

poradenství 
- vzdělávala se v oblasti nových a alternativních trendů a informovala o nich vyučující 

(akce PC ) 
- věnovala zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním 

( zúčastnila se případových setkání na ÚMO 2 a ÚMO 3 ) 
- podávala návrhy na integraci žáků 
- poskytovala metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům 
- kontrolovala s vyučujícími naplňování IVP 
- svolávala výchovné komise pro jednání s rodiči 
- spolupracovala s pracovníky PPP, SPC, SVP, sociálních institucí a orgánů 
- spolupracovala s pracovníky jiných škol a školských zařízení 
- jednala s rodiči žáků 
- vedla nápravné programy KUPOZ a DOV pro žáky v době po vyučování 
      (  KUPOZ – 6 žáků, DOV – 14 žáků ) 
- působila jako lektorka anglického jazyka na ZČU v Plzni na 26. MLJŠ 

 
 
 
6.6.2 Spolupráce s PPP 

- žádost o vyšetření – doporučuje TU, vyřizuje VP 



 16 

- platnost vyšetření – sleduje VP 
- poradenství při volbě povolání – TU, rodiče, VP 
- individuální vzdělávací plán 
- sledování žáků ve třídách 
- společné konzultace k jednotlivým žákům 

 
6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

Spolupráce se zřizovatelem 
- zajištění odborníka včasné intervence ve škole – psycholog 
- vyhlášené granty 
 
 
Spolupráce s ÚP 
poradenství při volbě povolání – TU, VP 
 
Spolupráce s NIDV, KCVJŠ, UK Praha 
dle nabídky dalšího vzdělávání (viz plán DVPP) 
 
Spolupráce s ÚMO 
- účast pana starosty na akcích školy 
- granty 
 
Spolupráce s KÚ 
projekt Podpora tech. dovedností žáků Plzeňského kraje 
 
Spolupráce s ZČU 
- praxe studentů 
- výzkum; diplomové práce 
 
Spolupráce s MŠ 
- konzultace v MŠ 
- návštěvy dětí z MŠ ve škole a ŠD 
- výtvarné dílny (keramika) 
- pozvání na kult. vystoupení 
- pozvání na výstavy 
- organizace sportovních akcí 
- společné hodiny Tv a Hv 
 
Spolupráce s SVČ 
- nabídka kroužků 
- nabídka vzdělávacích pořadů 
- Přírodovědná stezka 
 
Spolupráce se Střediskem výchovné péče 
- konzultační a poradenská činnost 
 
Spolupráce s Policií ČR 
- preventivní programy 
- projektová výuka 
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Spolupráce s rodinou 
- třídní aktivy 
- konzultační dny 
- setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol  
- Den otevřených dveří  
- výchovná komise – pozvání rodičů při projednání problémů (TU, VP, ŘŠ, ZŘ) 
- ukázkové hodiny v I. třídě 
- individuální konzultace lze sjednávat v době mimo vyučující povinnost, dohledy  a 
pohotovost 
- sdělení v ŽK 
- žádosti o uvolnění (viz školní řád) 
- oznámení o přestupu 
- žádost o přijetí do ZŠ 
- žádost o vyšetření v PPP 
- žádost o individuální vzdělávací plán 
- Škola ON-LINE 
 
6.7 Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných žáků 

Umístění 
1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      
republiková      
regionální Škoda Bike 

Nerudovka hledá 
mladé designery 

3 
 
1 

x 
 
x 

  

okresní OVOV 
Mc Donalds cup 

12 
12 

x   

 
     
7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů : operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+) 

škola nebyla zapojena do mezinárodních program. 
 
 

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
 

Poř.
č. 

Název Vyhlašovatel  požadováno 
       Kč 

Přiděleno v Kč /  

1 Podpora výchovy, vzdělávání 
a mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže 

MMP - OŠMT 11.000 
 
 

11.000 

2 Podpora aktivit k technickému 
vzdělávání 

MMP -OŠMT 28.800 
 
 

28.800 
 

3 Podpora tělovýchovných aktivit 
 

MMP -OŠMT 45.000 
 

15.000 

4 Podpora primární prevence 
sociálně patologických jevů 

MMP -OŠMT 42.000 
 

15.000 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2014/2015 
 
Inspekční činnost ČŠI prováděla pouze formou on line dotazníků 
 
 
10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Rovné příležitosti pro všechny 1 
On line tvorba obrázků, koláží úprava fotografií 1 
Kreativní výtvarné techniky 1 
Autismus trochu jinak 1 
Novoreočenky aneb Papírové ozdoby trochu jinak 1 
Kreativní výtvarné techniky – inspirace pro jaro 1 
Přechod dítěte z MŠ do 1. Tídy 1 
Dítě s autismem, co s ním? 1 
Český parlament a parlamentarismus 1 
Kurz francouzského jazyka 1 
ČŠI – InspIS ŠVP; InspIS PORTÁL 1 
Změny v zákoně o pedagogických pracovnících 1 
Metody aktivizace a motivace v hod. M 1 
  
  
  
Celkem 13 
 
 
 
11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Škola nemá odborovou organizaci 

 
12 Hospodaření školy za kalendářní rok 2014 

 
1  Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014         
(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 
Počet zaměstnanců 43/42 8/7,1 
Dosažený průměrný 
měsíční plat 

 
27.969 

 
16.252 
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2  Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
v tis. Kč 
Příspěvek zřizovatele na investice 55.000 
Příspěvek zřizovatele na provoz 4.140 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 
vzdělávání 

20.868 

Vlastní tržby a výnosy 998 
Finanční prostředky z dotací a grantů 113 
Příjmy celkem 26.119 
Náklady celkem 25.681 
Hospodářský výsledek 438 
 
 
13   Závěr 
1 Podmínky ke vzdělávání 
Ve školním roce 2014/2015 bylo otevřeno 27 kmenových tříd. Kapacita školy byla 550 žáků a 
navštěvovalo ji 543 žáků. Celková kapacita školy byla nedostatečná. V průběhu školního roku 
jsme museli řadu zájemců odmítnout. Také počty žáků při zápisech do 1. tříd a 6. třídy byly 
nad naše kapacitní možnosti. Od školního roku 2015/2016 bude kapacita školy navýšena. 
Celkový počet zaměstnanců byl 51, pedagogický sbor měl 43 pracovníků. 
V tomto školním roce se navýšila kapacita školní družiny na 180 míst a otevřelo se 6 
oddělení. 
Novou členkou ped. sboru se stala Mgr. Elena Luana Vacková, která pracovala jako 
asistentka pedagoga. 
Mnoho práce bylo odvedeno na opravách, rekonstrukcích a v celkovém zlepšení materiálních 
podmínek školy.  
2 Průběh  vzdělávání 
Ve školním roce 2014/2015 bylo vzdělávání na 11.ZŠ Plzeň již druhým rokem realizováno 
podle revidovaného ŠVP ZV Barevné vzdělávání. Úpravy se týkaly především zavedení 
dalšího cizího jazyka a zapracování aktuálních témat (korupce, bezpečí, obrana státu, …) do 
osnov nejrůznějších vzdělávacích oborů. S revizí ŠVP z roku 2013 souvisely i přechodné 
úpravy (viz. dodatek ŠVP ZV Barevné vzdělávání) učebního plánu, které se ve školním roce 
2014/2015 týkaly žáků 9. ročníku. Konkrétně se jednalo o snížení týdenní hodinové dotace 
předmětu informatika. Ze stejného důvodu měli tito žáci v předchozím školním roce sníženou 
týdenní hodinovou dotaci předmětu dějepis nebo zeměpis.   
Opět je třeba poznamenat, že je škoda, že tvůrci revize RVP ZV zohlednili zavedení dalšího 
cizího jazyka pouze v modelu 3 + 3 (8. a 9.ročník) a nemysleli na model 2 + 2 + 2 (7. až 9. 
ročník), ve kterém 11.ZŠ realizovala volitelné předměty, a ve kterém by chtěla do 
budoucnosti realizovat vzdělávání i dalšího cizího jazyka. Je otázkou, jaký bude konkrétní 
vliv snížení týdenní hodinové dotace vybraných předmětů na kvalitu vzdělávání (např. 
v mezinárodním srovnání).  
3 Podpora školy žákům 
Jako každý rok bylo nadstandardně pečováno o žáky se SVP. V rámci zájmového vzdělávání 
bylo otevřeno 13 zájmových kroužků. Novinkou šk. roku bylo zapojení žáků pátého ročníku 
do mezinárodního projektu Kids in Motion na podporu pohybové aktivity u žáků. Škola byla 
v tomto projektu partnerem PF Plzeň. 
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V závěru šk. roku škola získala finanční prostředky z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost Výzva č. 56. Finanční prostředky poslouží na realizaci čtenářských 
dílen v hodinách ČJ 2. – 9. ročníku šk. roku 2015/2016, nákup nových knih do školní 
knihovny a zahraniční jazykové kurzy pro učitele a žáky. 
4 Výsledky vzdělávání 
Výsledky vzdělávání byly pravidelně vyhodnocovány pedagogickou radou.  
Škola byla zařazena ČŠI do výběrového zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání.  
Žáci devátých tříd byli testováni ve společenskovědním a přírodovědním přehledu. 
Výsledky: 
Společenskovědní přehled    Přírodovědní přehled 
9. roč (běžná tř.) 59 %     56 % 
SVP    37 %     48 % 
5 Úroveň výsledků práce školy 
Škola výsledky své práce prezentovala na: 
www.stránkách školy 
rozhlase 
televizi 
tisku 
Den otevřených dveří 
 
Základní cíl koncepce rozvoje je dlouholetou strategií školy, jehož plnění je průběžné.  
Z výsledku zápisů žáků do prvních tříd a přijímacího řízení našich žáků na střední školy a 
víceletá gymnázia lze usuzovat, že úroveň výsledků práce školy je na velmi dobré úrovni. 
Uznání a poděkování patří za šk. rok 2014/2015 všem pracovníkům a přátelům školy, osobám 
a organizacím, se kterými škola spolupracovala. 
 
 
V Plzni dne 15. 10. 2015      Mgr. Vladimíra Holá 
              ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena Školskou radou 11. ZŠ Plzeň, 
Baarova 31, příspěvková organizace. 
 
 
Za Školskou radu:       Razítko organizace: 

 
 
 
 
 


