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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 27. 1. 2016 s účinností od 1. 9. 2016 - nejvyšší povolený počet žáků     

         620 

 

1.3    Seznam pracovišť  

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Baarova 31, Plzeň 27 574 

Místa poskytovaného vzdělání 

nebo školských služeb 

 

Baarova 31, Plzeň 

 

27 

 

574 

                                            
 
 

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/01 620 

   

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 

 2016/2017 2015/2016 

MŠ   

ZŠ 574 27 

ŠD 180 6 

ŠK   

 

 

1.6 Zařízení školního stravování 

Celková kapacita 

jídelny  

Počet dětských 

strávníků 

Počet dospělých 

strávníků * 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

0 0 0 0 0 
* uvádějte bez cizích strávníků 
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1.7 Zajištění dalšího stravování 

 ano ne 

Příprava dietního stravování (bezlepková a šetřící dieta) * 0  
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  ano – které:     ) 

  neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne  ano – které:     ) 

 
1.9  Spádový školský obvod školy 

          Školský obvod Plzeň 3: Plzeň 3, Doudlevce, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Křimice,  

    Litice, Malesice, Lhota 

 
1.10   Speciální třídy 

 Počet 

tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Přípravná třída -    

Speciální třída 9 114 Dle výkazu M 3 

S rozšířenou výukou 4 100 Jaký předmět: TV 

 

1.11   Materiálně technické zajištění školy 

11. základní škola je 48 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 32 tříd. 27 tříd slouží jako kmenové, 5  odborných (3 počítačové, 1 dílny,  

1 cvičná kuchyně), 6 učeben a 6 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/ 

 

 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 
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-    šatní skříňky /navýšení počtu žáků/ 

 

2016 – II. etapa rekonstrukce povrchů asfaltových chodníků v areálu školy 

- Výměna stínící techniky v učebnách na jižní straně /rolety nahrazeny žaluziemi/ 

- Výměna lamp veřejného osvětlení v areálu školy 

- Nákup žákovského výškově nastavitelného nábytku do učeben II. st. 

- Nákup dataprojektorů do 4 učeben 1. stupně 

- Revitalizace systému redukce vytápení – TRASCO 

- Výměna PVC ve 2 učebnách II. stupně 

- Výměna interiérových dveří v pavilonu I. stupně /učebny, kabinety/ 

- Malířská a lakýrnická práce 

 

2017 – Nákup žákovského výškově nastavitelného nábytku do učeben II. stupně 

- Nákup židlí do kanceláří školy 

- Výměna interiérových dveří u kanceláří školy 

- Výměna PVC ve 3 učebnách 

- Malířské a lakýrnické práce 

 
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.) 

 Fyzický / přepočtený % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 44/42,41 100 

Z toho odborně kvalifikovaných 44/42,41 100 

 

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: 1 

 

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

 

2.5 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 8 

 

2.6 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 2 5 

36 – 50 let 4  16 

51 – 60 let 0 15 

60 – více let 0 2 

Celkem 6 38 

Rodičovská dovolená  2 
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2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy 

Název kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Novela zákona o pedagog. pracovnících 1 

Základy první pomoci při úrazech a náhlých stavech 1 

Třídnické hodiny 1 

Budování vztahů v kolektivu třídy 1 

Hranice a limity v práci pedagoga (asistenta) 1 

Činnost školní družiny 1 

Komunikace s rodiči 1 

Jak pečovat o žáky mimořádně nadané 1 

Krajská konference učitelů ekologické výchovy 1 

Matematická gramotnost 12 

Jihovýchodní Asie 1 

Islám a islámský fundamentalismus 1 

Střední Amerikou po vlastní ose 1 

Volby roku 1946 1 

Kariérové poradenství ve škole 1 

Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření 1 

Celkem 27 

 

2.8 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (fyzický/přepočtený):  1/0,76       

 pro žáky se soc. znevýhodněním (fyzický/přepočtený): 0/0 

 pro žáky se zdravotním postižením (fyzický/přepočtený): 1/0,76  

 

  

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

 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 

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

91 7 74 3 

 
 
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 

 

64 

 

4 

 

2 

 

5 

 

44 

 

16 

 

- 

 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 12 

- přijatých na víceletá gymnázia 7 
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3.3 

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

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  2 

- 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 2016/2017 

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 

 

574 

 

341 

 

227 

 

6 

 

3 

 

0 

- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť (§ 38, § 41, § 42)     1 

 

4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 0 5 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Počet omluvených hodin celkem 67 069 

Počet neomluvených hodin celkem 85 

 

4.4  Přestupy žáků mezi ZŠ 

4.4.1 Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  18 

Důvody: stěhování, sportovní třídy, ZŠ při FN 

 

4.4.2 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  4 

Důvody: přistěhování 

 

 

5 Prevence rizikových jevů 

      V průběhu školního roku 2016/2017 byly plněny všechny obecné i konkrétní cíle 

v primární prevenci.  

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 pokračovala spolupráce starších a 

mladších dětí - žáci v hodinách VV a PV vyráběli různé dárky pro budoucí prvňáčky 
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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 30. června. 

      Žáci mohli při řešení svých problémů využívat schránku důvěry, pro úspěšnou 

realizaci primární prevence byla školním metodikem prevence pravidelně doplňována a 

aktualizována nástěnka primární prevence na frekventovaném místě školy, kde si žáci 

mohli přečíst nebo zapůjčit letáky a brožury týkající se různého rizikového chování, 

v případě nutnosti mohli využít telefonní čísla na různé instituce a odborníky zabývající se 

rizikovým chováním. 

     V tomto školním roce pokračovala charitativní činnost žáků. Opět se celá škola 

podílela na prodejní výstavce v rámci Stonožky. I letos probíhala velká sběrová akce, 

které se zúčastnili děti, učitelé i rodiče. 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. 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, 

který také některé třídy se sponzorským darem navštívily. 

         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. (např. Malý záchranář, Záchranný kurz 1. pomoci, Hasík,…). 

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. 

          Pozornost se věnovala i dentální hygieně, kdy si děti vyslechly i prakticky 

vyzkoušely, jak se správně starat o svůj chrup (projekt Veselé zoubky). 

      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 2016/17 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. 

Point 14 ve spolupráci s Probační a mediační službou Plzeňského kraje a Odborem 

bezpečnosti a prevence kriminality MMP letos pokračoval projektem zaměřeným na 

trestní odpovědnost člověka. Jednalo se o program pro 8. třídy, který se skládal z dvou 

setkání (každé na 2 vyučovací hodiny). Cílem programu bylo předcházení páchání 

protiprávního jednání osvojením občanských práv a povinností. 

        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. 
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     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 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. 

    Vzhledem k stále se rozšiřujícímu problému šikany a kyberšikany jsme využili nabídky 

preventivních programů Městské policie Plzeň a zprostředkovali besedu na téma 

„Kyberšikana a prezentace MP“ do šestých a sedmých třídy. Žáci se mimo jiné dozvěděli, 

jaké jsou právní, sociální a zdravotní důsledky šikany a kam se obrátit o pomoc (hlavně 

pokud se šikana a kyberšikana odehrává mimo školu).  

Škola se s družstvem vybraných žáků opět zúčastnila Branného dne Městské policie 

Plzeň, který má za úkol prověřit schopnosti dětí v oblastech tělesné zdatnosti, 

koncentrace, kooperace, znalostí základů zdravovědy a poskytování laické 1. pomoci a 

rovněž znalosti z oblasti práva trestního, přestupkového, silničního zákona a zákona o 

ochraně životního prostředí. 

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.  

        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,… 

       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 oceňují dostupnost psychologa přímo ve škole. Velmi pozitivní je možnost 

aktuálního řešení problémů a dlouhodobá práce s třídním kolektivem. 
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     Většina preventivních programů byla hrazena z grantu Podpora primární prevence 

sociálně patologických jevů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města 

Plzně (škola obdržela 18000 Kč na kalendářní rok 2016). 

Díky výše uvedeným aktivitám a kvalitní práci pedagogického sboru v oblasti vzdělávání 

i výchovy se škole daří eliminovat výskyt rizikového chování na minimum. 

 

 
6 Nadstandardní aktivity 

 

6.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

Kroužky: 

Angličtina hrou začátečníci I.   - Mgr. J. Staňková 

Angličtina hrou začátečníci II.  - Mgr. J. Staňková 

Angličtina pokročilí    - Mgr. J. Faitová 

Orientální tanec začátečníci    - Mgr. M.Weinerová 

Orientální tanec pokročilí   - Mgr. M. Weinerová 

Stolní tenis                 - Mg. R.Vetenglová  

Keramika I.                            - P. Pechholdová 

Keramika II.      - J. Vildová 

Keramika III.     - P. Pechholdová 

Keramika V.     - P. Pechholdová 

Keramika VI.     - R. Vítková  

Keramika VII.     - P. Pechholdová 

Aerobic začátečníci     - V. Piškulová 

Kopaná      - Z. Laňka 

Brain jogging     - Mgr. Z. Kastlová 

Zobcová flétna pro mírně pokročilé  - Mgr. L. Vodrážková 

 

6.2 Mimoškolní aktivity 

I. stupeň I. pololetí 

Sportovní 

září          Přespolní běh  (celý 1. stupeň) 

říjen         Turnaj v mini basketu (4. a 5. třídy) 

listopad    Podzimní obratnostní závody (celý 1. stupeň) 

prosinec   Turnaj ve vybíjené (4. a 5. třídy) 

                 Vánoční laťka (1. stupeň) 

leden        Šplh na nejvyšší hory světa (celá škola) 

 

Kulturní 

říjen         Divadlo Alfa:  Cesta do středu Země (3. C. 4. A, 4. C, B) 

listopad    Šedihlásek  - hudební soutěž celého 1. Stupně 

prosinec   Divadlo Alfa:  Kosprd a Telecí  (1. tř.,  2.C,  3.C) 

                 Vánoční koncert skupiny M. Dlouhého (celý 1. stupeň) 

 

Vzdělávací 

září            Věda a technika v ulicích (5. C) 

                   Putování za zdravým jídlem (studenti VOŠZ) 4. třídy 

říjen            Návštěva knihovny Bory (3. B, 4. C, 4. B) 

                   ZOO – Zvířata v podzemí (1., 3., 5. C) 
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listopad        Knihovna  Bory (5. A) 

                     ZOO – Cesta do Afriky (3. B) 

                     Jak se staví města – Pivovarské muzeum (5. C) 

prosinec       Vánoce v Plzni – vycházka k historickým budovám (4. C) 

                     Vánoční pošta (5. C) Plzeňská radnici 

                      Svíčkárna  RODAD (workshop) 5. C 

                      Vánoce – Újezd nade Mží (2. A, B) 

                      Vánoce v knížkách - KMP  (2. A, B) 

leden             Knihovna Bory – Od kamene k el. knize (5.třídy) 

 

Projekty 

září               Světový den námořnictva (1. – 5. C, 1. A, B) 

                     Český král (2. A, B) 

říjen              Zdraví je přednější (celý 1. stupeň) 

listopad        Život Karla IV (4. A. 3. B) 

                      Halloween  (5. A) 

                      Netopýří  projekt (3.B) 

prosinec        Vánoce  ( spec. třídy) 

                      Čertí škola (1. stupeň) 

                      Vánoce ve světě (5. A) 

                                                              

II. pololetí 

Kulturní akce 

Únor          Návštěva kina Plaza – Bella a Sebastián, Anděl páně 2 (filmové 

                   představení za vysvědčení) – celý 1. stupeň 

                   Cirkus Emillion – tělocvična naší školy – celý 1. stupeň 

                   Divadlo s loutkami (5. roč.) 

 Duben        Divadlo Alfa – Cha-cha- cha (4. roč.) 

 Květen       Divadlo Alfa –  Pohoršovna (5. roč., 3. A) 

                   Divadlo Alfa -  Tři siláci (1. roč.) 

Červen        Den dětí na Nové Hospodě ( spec. třídy) 

                    Pasování prvňáčků ( 1. stupeň)  

                    

Sportovní akce 

Únor          Šplh na nejvyšší hory světa  (celý 1. stupeň) 

                   Turnaj ve florbalu (2. – 5. roč.) 

                   Turnaj ve vybíjené (2. roč.) 

Březen        Fotbalový turnaj (2. – 5. roč.)                                                

Duben         Přehazovaná ( 1. stupeň) 

Květen        Fotbalový festival sportu a zábavy a utkání  ME dívek            

                    (4. a 5. roč.) 

Červen        Atletická olympiáda pro 1. stupeň 

                     Stopovačka pro MŠ (2. C) 

                     Festival sportu – Plaza (4. a 5. roč.) 

                     Minigolf (Borský park) – 2. A 

 

Výchovně vzdělávací akce 

Únor            Recitační soutěž (1. stupeň) 

                     Zabíjačka u Švejka (2. A) 
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Březen         Veselé zoubky (1. a 2. roč.) 

                     ZOO : Česká řeka (5. C) 

                                 Naše příroda (1. a 2. C) 

                     Přednáška p. Makoně (Zvířata v nouzi) 1. stupeň 

                     Husky – ukázky psího spřežení s výkladem (celý 1. stupeň) 

Duben          Jaro na farmě – Újezd nade Mží (2. roč.) 

                     Hasík  (projekt požární ochrany pro 2. roč.) 

                     Dopravní soutěž – vybraní žáci 1. stupně 

Květen         Výrobní dílna:  Od zrníčka po pecen chleba (Újezd nade Mží,       

                     1., 2., 3. C) 

                     Dětské dopravní hřiště (3.- 5. tř.)  

                     Návštěvy žákovské knihovny ( únor – červen) 5. B 

                     Zlaté kružítko (5. roč.) 

 Červen         Dětský den na Nové Hospodě (pro spec. třídy) 

          1.pomoc pro prvňáky (beseda, praktické ukázky) 

                      Soutoky plzeňských řek (5. C) – vycházka 

                      Hasičská stanice – OC Plaza (2. C) 

Školní výlety: 

Kulturní památky severního Plzeňska (1., 2., 3. C, 4. A)  

Farma Moulisových (1. A, B) Milínov 

Orlík – Zvíkov (5. B) 

                    

Projekty            

Březen          Masopust (1. A, B) 

                      Masopustní vědomostní koláč (2. A, B) 

                      Den vrabců a poezie (1. tř.) 

                      Burza knih ( celý 1. stupeň) 

                      Vesmír  3. A, B 

Duben           Velikonoce (spec. třídy) 

Květen           Zahrada snů  ( celý 1. stupeň – EVVO) 

Červen           Včelí den (Sofronka – 1. a 3. C – EVVO) 

                       Hrajeme si na obchod (finanční gramotnost) 1. až 3. C 

                       Ovoce a zelenina do škol – celý 1. stupeň 

ŠVP               Lhota nad Rohanovem (4. B, 5. C) 

                      Žihle (5. A, 4. A, 3. B) 

 

Celoroční akce – Celé Česko čte dětem (1. B) 

 

Výrobní dílny – Plackohraní (celý 1. stupeň) 

 

Uskutečněné akce II. 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 

Biologická olympiáda – školní a okresní kolo 

Přírodovědný klokan – školní kolo 

Pythagoriáda  - postup do okresního kola Jan Poupa, Filip Havránek 

Přijímací zkoušky z matematiky nanečisto – 9. roč. 

Zlaté kružítko – školní soutěž v rýsování 5. – 9. Ročník 



 13 

Návštěva Techmanie – chemická a biologická laboratoř 

Návštěva IQlandie Liberec – Kroužek logického myšlení 

Planeta Země 3000 – Filipíny 7. roč. 

Geopolitická prezentace – Vietnam – 2. stupeň 

Workshop Ptáci šplhaví – 2. stupeň 

Skládka a zpracování odpadu Černošín – 6. roč. 

Výukové programy – ZOO,  Akva - Tera – 2. stupeň 

Návštěva Environmentálního centra Krsy – 7., 8. roč. 

Branný den – 7. - 9. roč. 

Psí útulek v Plzni - návštěva a finanční příspěvek získaný z prodejní akce Stonožka 

Úřad práce – 9. roč. 

Prezentace SŠ a SOU Plzeňského kraje – 9. roč. 

Perspektiva v technickém vzdělávání – návštěva škol s technickým zaměřením – 9. roč. 

Technický kroužek na SŠINFIS – 9. roč. 

Prodejní výstava Stonožka 

 

Projektová výuka: 

Nerušit, čtu!  - rozvoj čtenářské gramotnosti, ilustrace ke knize   

 

Lyžařský výcvik 

6. roč – Nové Hutě 

7. roč. – Churáňov 

8. a 9. roč. – Krkonoše 

 

Jarní soustředění sportovních tříd – Dolní Poříčí 

 

Nejlepší sportovní úspěchy roku:  
Turnaj v basketbalu – dívky 8. – 9. tříd  - 1. místo 

Turnaj v basketbalu – hoši 6. – 7. tř. – 3. místo 

Kvalifikace na republikové finále ZŠ ve florbalu dívek – 3. Místo 

OVOV- organizace 11. ZŠ – 3. místo družstev a postup do krajského kola 

V krajském kole OVOV se nejlépe umístili:  

Tereza Benešová 6. C – 3. místo  

Šimon Levý 6. C – 2. místo  

Filip Škarda 7. C – 2. místo  

Turnaj v kopané – dívky 6. – 9. tř. – 1. místo a postup 

Orientační běh – nejlépe se umístila K. Kudrnová  - 1. místo v kraji 

Házená – hoši 6. a 7. tříd – 1. místo v kraji a postup 

Republikové finále v házené – vybraní žáci 6. a 7. tříd – 6. místo v ČR 

Coca - Cola Cup  - vybrané dívky 2. stupně – 3. místo v ČR 

Aquatlon – 3. místo družstev 

 

Přednášky a besedy v rámci prevence sociálně patologických jevů: 

Point 14 – preventivní program – 9. roč. 

Trestní odpovědnost člověka – 8. roč. 

Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí – 9. roč. 

Prevence HIV/AIDS – 8. roč. 

Kouření zabíjí – 8. roč. 

Štíhlá až k smrti – 7. roč. 
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Sportovní výživa a doping – 7. C 

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – 7. roč. 

Kyberšikana a domácí násilí – beseda, městská policie Plzeň -  7. roč., 6. A 

První pomoc – přednáška s názornými ukázkami – sportovní třídy 

Čas proměn – přednáška o dospívání – dívky 7. roč. 

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 

Biologická olympiáda – školní a okresní kolo 

Přírodovědný klokan – školní kolo 

Pythagoriáda  - postup do okresního kola Linda Nguyen  

Přijímací zkoušky z matematiky nanečisto – 9. roč. 

Zlaté kružítko – školní soutěž v rýsování 5. – 9. ročník 

Vyzkoušej si být učitelem – uplatnění znalostí z informatiky 

 

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   0 

 

6.5 Zapojení do projektů 

MŠMT: Šablony zjednodušeného vykazování pro ZŠ 

              Hodina pohybu navíc 

              MENTEP – digitální kompetence učitelů 

DDD: PUMA 

PF ZČU: Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí 

Střední škola informatiky a finančních služeb: technický kroužek pro ZŠ 

 

6.6 Výchovné poradenství 

6.6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství a realizovaných programů 

Mgr. Eva Černá (volba povolání, individuální integrace II. stupeň) 

- integrovaní žáci na 2. stupni k 30. 6. 2017 – celkem 15 žáků, z toho 1 žák 2. stupeň PO a 1 

žákyně 3. stupeň PO, všichni integrovaní žáci mají zpracovaný Individuální vzdělávací 

program, se kterým vyučující průběžně pracují. Dále je 5 žáků podpořeno IVP bez integrace a 

6 žáků je podpořeno PLPP  

- výchovná poradkyně pracovala průběžně s žáky, kteří  v letošním školním roce vycházeli. 

S žáky 9. ročníků pracovala v rámci výuky Pv, s ostatními žáky individuálně nebo 

prostřednictvím TU 

- zajistila schůzku rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol 

- zajistila účast žáků 9. ročníku na prezentační akci Perspektiva technického a odborného 

vzdělávání v Plzeňském kraji 

- účastnila se konference pro výchovné poradce 

- účastnila se workshopu „Kariérové poradenství“ 

- výchovná poradkyně se účastnila schůzek pořádaných PPP Plzeň-město a ÚP Plzeň-město, 

v případě potřeby spolupracovala se školní psycholožkou  

-  vyučujícím poskytovala konzultace k práci s integrovanými žáky 

- rodičům byla poskytována konzultace v rámci konzultačních hodin nebo po osobní dohodě  
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- v případě potřeby byly konány  výchovné komise k projednání problémového chování a 

prospěchu žáků 

- ve školním roce 2016/17 přechází na střední školy celkem 69 žáků, z toho: 

3 žáků z 5. ročníku na osmileté gymnázium  

2 žáci ze 7. ročníku na šestiletégymnázium 

2 žáci z  8. ročníku na učební obor SŠ 

4 žáci z 9. ročníku na gymnázia 

44 žáků z 9. ročníku na studijní obor SŠ 

16 žáků z 9. ročníku na učební obor SŠ 

 

Výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Kastlová plnila ve školním roce 2016 / 2017 následující 

úkoly: 

- zajišťovala evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- 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 a PLPP 

- sledovala změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 

poradenství 

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

vyučující ( akce PPP pro VP ) 

- věnovala zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním 

- podávala návrhy na integraci žáků 

- poskytovala metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům 

- kontrolovala naplňování IVP společně s vyučujícími a vyhodnocení PLPP 

- svolávala výchovné komise pro jednání s rodiči 

- spolupracovala s pracovníky PPP, SPC, SVP, sociálních institucí a orgánů 

- zúčastnila se jednání případových komisí ohledně problémových žáků školy při ÚMO 

v Plzni 

- spolupracovala s pracovníky jiných škol a školských zařízení 

- jednala s rodiči žáků 

- vedla nápravné programy pro žáky v době po vyučování 

( DOV: 9 žáků ) 

- zúčastnila se seminářů pořádaných PPP v Plzni 

- v průběhu školního roku byla lektorkou anglického jazyka pro své kolegy – CLIL 

šablony I OP VVV ( v každém pololetí 2 kolegové / kolegyně nejazykáři – vyučovala 

celkem 50 hodin angličtiny a 20 hodin příprav na minilekce kolegů odborných 

předmětů ) 

- vedla praxi studenta PF s aprobací Aj 

- po celý školní rok vedla kroužek Brain Jogging pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

- působila během letních prázdnin na ZČU v Plzni jako lektorka na 28. MLJŠ v kurzech 

angličtiny 

 

6.6.2 Spolupráce s PPP 

- žádost o vyšetření – doporučuje TU, vyřizuje VP 

- platnost vyšetření – sleduje VP 

- poradenství při volbě povolání – TU, rodiče, VP 

- individuální vzdělávací plán 

- sledování žáků ve třídách 

- společné konzultace k jednotlivým žáků 
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6.6.3 Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO…. 

Spolupráce se zřizovatelem 

- 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 

- granty 

 

Spolupráce s KÚ 

projekt Podpora tech. dovedností žáků Plzeňského kraje 

 

Spolupráce s ZČU 

- praxe studentů 

- výzkum; diplomové práce 

- projekt KLIKO 

 

 

 

 

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 se Střediskem výchovné péče 

- konzultační a poradenská činnost 

 

Spolupráce s Policií ČR 

- preventivní programy 

- projektová výuka 

 

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 
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 - 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 Coca-Cola Cup 8 - - - 

regionální Florbal d.  

OVOV 

OVOV 

Orientační běh 

Házená 

13 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 x 

         x 

 

 

 

x 

x 

x 

 

okresní OVOV d+h 

Florbal 

 

18 

21 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 
 
     
7 Údaje o zapojení školy do: 

a) rozvojových programů : operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

b) mezinárodních programů (např. ERASMUS+): škola nebyla zapojena do 

mezinárodních projektů 

 

 

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Poř.

č. 

Název Vyhlašovatel  požadováno 

       Kč 

Přiděleno v Kč /  

1 Podpora tělovýchovných aktivit 

 

MMP -OŠMT 50.000 

 

21.000 

2 Podpora primární prevence 

sociálně patologických jevů 

MMP -OŠMT 41.850 

 

19.000 

 

 

 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ve školním roce 2015/2016 

Inspekční systém elektronického testování (Insp IS SET) – testování žáků v 9. ročníku 

Sběr údajů o školních úrazech 

Zjišťování podkladů pro tématickou zprávu: Přírodovědná gramotnost (hospitační činnost) 

 



 18 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

       

Studium pro výchovné poradce  

  

  

11 Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Škola nemá odborovou organizaci 
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Hospodaření školy za kalendářní rok 2016 

 
1  Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015         

(fyzický stav / přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 44/42,41 8/7,44 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 

 

31.572 

 

17.050 

 
 

2  Základní údaje o hospodaření školy 
 

v tis. Kč 

Příspěvek zřizovatele na investice - 
Příspěvek zřizovatele na provoz 4.000 
Státní rozpočet – příspěvek na přímé 

vzdělávání 
24.327 

Vlastní tržby a výnosy 1.173 
Finanční prostředky z dotací a grantů 40 
Příjmy celkem 29.540 
Náklady celkem 29.296 
Hospodářský výsledek 244 

 

 

 
13  Závěr 

 

1.Podmínky ke vzdělávání 

Ve školním roce 2016/2017 bylo otevřeno 27 tříd. Školu navštěvovalo 574 žáků. Kapacita 

školy byla navýšena na 620 míst. Pedagogický sbor měl 43 členů.  

Novými členy sboru se stali: 

Bc. Věra Rubášová – zástup za J. Královou (MD) 

Bc. Ivana Drugdová – zástup za Bc. M. Vacínovou 

Mgr. Anežka Kolajová – zástup za nemoc Bc. I. Drugdové 

Mgr. Petr Kaše – zástup za Mgr. R. Vetenglovou (MD) 

 

Počet oddělení ŠD byl 6, kapacita ŠD byla 180 žáků. 

 

2.Průběh vzdělávání 

Ve školním roce 2016/2017 bylo vzdělávání na 11.ZŠ Plzeň realizováno podle upraveného 

ŠVP Barevné vzdělávání (dodatek ŠVP č.2 schválený pedagogickou radou dne 30.8.2016). 

Byla zkontrolována a upravena terminologie, v učebním plánu pro 1.stupeň byla změněna 

minimální časová dotace vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (včetně disponibilní 

časové dotace) a v učebním plánu pro 2.stupeň byla změněna disponibilní časová dotace 

(vzdělávací obor Další cizí jazyk má minimální týdenní časovou dotaci 6 hodin). 
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Nejzásadnější změny se ale týkaly kapitol zaměřených na vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných. Vzdělávání probíhalo podle 

zcela přepracovaných kapitol, které jsou v plném znění obsaženy v dodatku č.2 ŠVP. 

 V průběhu školního roku došlo k drobným úpravám a aktualizaci (terminologie, 

formulace očekávaných výstupů, mezipředmětové vztahy, …) vzdělávacích předmětů 

Chemie, Hudební výchova a Občanská výchova. Ve vzdělávacím předmětu Tělesná výchova 

byly aktualizovány očekávané výstupy, které se týkají plavání (dle opatření ministryně 

školství z května 2017).  

Oborové dny na 11.ZŠ Plzeň 

Školní rok: 2016/2017 

Prostřednictvím oborových dnů jsou na 2. stupni 11.ZŠ Plzeň realizována průřezová 

témata. Jedná se o projektový způsob, v rámci kterého čtyři dny v roce probíhá šestnáct 

dílčích projektů (garantem každého dílčího projektu je jeden učitel 2.stupně), které pokrývají 

všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat.  

Ve školním roce 2016/2017 byly oborové dny realizovány v těchto termínech: 25.října 

2016, 31.ledna 2017, 28.dubna 2017 a 22.června 2017. Jednalo se již o desátý rok realizace 

oborových dnů na škole, takže jejich realizace proběhla bez vážnějších problémů.  

Drobné problémy nastaly v rámci třetího oborového dne, kdy chybělo několik garantů 

dílčích projektů (nemoc, jiné akce, …) a u zbylých garantů hrozil přetlak žáků, kteří si 

jednotlivé projekty postupně vybírají. Situaci se podařilo vyřešit využitím „náhradního“ 

garanta, kterého se podařilo získat v předchozím školním roce. Situace byla ovlivněna i 

vyšším počtem žáků 2.stupně oproti období, kdy se oborové dny na škole začaly realizovat. 

Aby k podobným situacím v budoucnosti nedocházelo, bude počet garantů dílčích projektů 

navýšen. Nejdříve v rámci projektů pro žáky 6. a 7. ročníku, v dalších letech i pro žáky 8. a 9. 

ročníku.  

 

3.Podpora školy žákům 

- Nadstandardně bylo pečováno o žáky se SVP. Nabídku nápravných programů KUPOZ; 

DOV zajišťuje výchovná poradkyně. Pro žáky byl otevřen kroužek Brain Jogging – program 

pro trénink mozku  

- V rámci zájmového vzdělávání bylo otevřeno 17 zájmových útvarů.  

- Druhým rokem se ve škole otevřel projekt „Hodina pohybu navíc“. Jedná se o cílenou 

pohybovou aktivitu žáků 1.-3. ročníku v odpoledních hodinách, kterou vedou proškolení 

učitelé TV. Ti se také zapojili do projektu Univerzity Palackého v Olomouci: Společenství 

praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí zkušenostní učení s využitím 

pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. 

- Škola se od 1. 8. 2016 zapojila do operačního programu MŠMT  Výzkum, vývoj a 

vzdělávání: Šablony pro ZŠ . Finanční prostředky budou využity na práci školního 

psychologa, DVPP pedagogického sboru, činnost klubů a doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem a zavedení metody CLIL do výuky 

 

4.Výsledky vzdělávání 

Výsledky vzdělávání byly pravidelně vyhodnocovány pedagogickou radou. Škola byla  ČŠI 

zařazena do výběrového testování žáků v 9. ročníku v oblasti matematická, čtenářská a 

přírodovědná  gramotnost. 

Zařazeni byli i žáci se SVP. 

Průměrná úspěšnost  45%   matematika 

     61%  český jazyk 

     43%  přídodovědná gramotnost 
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5. Výsledky práce školy 

Škola výsledky své práce prezentovala na: 

www.stránkách školy 

rozhlase 

televizi 

tisku 

Dnu otevřených dveří 

 
Dlouhodobá strategie školy je  průběžně naplňována.  

Uznání a poděkování patří za šk. rok 2016/2017 všem pracovníkům a přátelům školy, osobám 

a organizacím, se kterými škola spolupracovala. 

 

 

 
Datum:  10. 10. 2017                                       ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Holá                        

 

 

 

 

  Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena Školskou radou 11. ZŠ Plzeň, 

Baarova 31, příspěvková organizace. 

 

 

Za Školskou radu:       Razítko organizace: 

                                                                     

http://www.stránkách/

