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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 Bolevecká základní škola Plzeň navazuje na svou dlouholetou tradici, která sahá až do počátku 

19.století. V roce 1811 byla v Bolevci otevřena triviální škola (výuka čtení, psaní, počítání) a stala se 

tak nejstarší školou v Čechách s výukou v českém jazyce. Nová budova školy (v současnosti jeden 

z pavilonů školy) byla zprovozněna v den státního svátku 28.10.1931. Od té doby probíhá výuka 

nepřetržitě.  
 

2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 
 

 Bolevecká základní škola Plzeň má výhodnou polohu blízko stanice městské hromadné 

dopravy – tramvaj č. 1 a autobus č. 30. Je tak zpřístupněna dětem nejen z Bolevce a z Lochotína, ale 

i z jiných lokalit města Plzně. Školu navštěvují děti z blízkého i širšího okolí. 

Bolevecká základní škola Plzeň je úplná škola s 1. a 2. stupněm, v každém ročníku jsou 1 – 3 paralelní 

třídy. Kapacita základní školy je aktuálně navýšena na 700 žáků. Naplněnost školy se pohybuje kolem 

500 žáků, naplněnost tříd je průměrně 22-28 žáků.  

 Součástí školy je i školní družina (dle počtu přihlášených žáků je otevíráno 7-8 oddělení, 

kapacita je nyní 370 žáků) a školní jídelna (kapacita je 1400 strávníků; žáci mají možnost výběru ze 3 

jídel a díky čipovému elektronickému systému si volí druh jídla na konkrétní dny přímo v jídelně nebo 

doma). 

 Prostorové vybavení školy je vyhovující. Pro výuku jsou k dispozici učebny s interaktivní tabulí, 

nově vybavené odborné učebny chemie a fyziky, laboratoř chemie. Ve škole jsou dále k dispozici 

jazykové učebny, učebny výpočetní techniky a administrativy. Žáci také aktivně využívají dřevodílnu, 

keramickou dílnu s pecí a žákovskou cvičnou kuchyňku. Ve škole je také zřízena žákovská knihovna. 

Fond knihovny tvoří výuková beletrie, naučná literatura, knihy encyklopedického charakteru, 

slovníky, odborné příručky apod. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, mohou 

zde zpracovávat referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci. Zároveň tato místnost slouží 

i pro běžnou a projektovou výuku.  

Naše škola je první školou v Plzni, kde bylo díky podpoře města v původní budově 

vybudováno a na konci roku 2021 slavnostně uvedeno do provozu „Technologické centrum“, jehož 

vybavení plně odpovídá novému progresivnímu pojetí digitálního vzdělávání žáků. Součástí centra je 

učebna informatiky vybavená stolními PC a interaktivní tabulí, učebna robotiky (zde jsou robotické 

hračky Bee-Bot a ozobot s příslušenstvím, robotické stavebnice Lego WeDo a Mindstorms, brýle pro 

virtuální realitu, 3D tiskárna s PLA tiskovými strunami, tablety, notebooky, ...), dílna pro 1. stupeň 

(laserový gravírovací řezací stroj, Big Shot, balička knih, ...), nová dřevodílna pro žáky 2.stupně. Škola 

úzce spolupracuje s firmou CIE a Centrem robotiky na dalším rozšíření „výuky pomocí virtuální 

reality“.  

 

 Součástí areálu školy jsou vybavená sportoviště s umělým povrchem, krytá nafukovací hala a 

respirium (baletní sál).  Žáci na 1. i na 2. stupni využívají samostatné uzamykatelné šatní skříňky.   
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   Vyučování na 1. stupni probíhá většinu vyučovacích hodin v kmenových učebnách. Žáci 1. a 2. 

tříd jsou umístěni v pavilonu školní družiny a většinu dne tráví v klidném prostředí bez zvonění. Žáci 

od 6. ročníku v rámci systému vybudovaných odborných učeben přecházejí za vyučujícími. 

  

 Škola pravidelně v posledních letech také otevírá Přípravnou třídu, která je bezplatná a je 

určena především pro děti s odkladem školní docházky. Jedná se o kvalitní a intenzivní přípravu pro 

vstup dětí do ZŠ formou hravé a zábavné výuky, kde je skladba činností uzpůsobena individuálním 

potřebám dětí tak, aby podpořila jejich školní zralost. Děti z Přípravné třídy mohou využívat také 

školní jídelnu a školní družinu. 

 Pro zájemce, kteří si chtějí dokončit základní vzdělání (bez ohledu na věk), škola pořádá 

pravidelně Kurz základního vzdělání. 
 

2.2. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 
 

  Pedagogický sbor školy tvoří ředitelka, dvě zástupkyně ředitelky pro 1. a 2. stupeň, 

zástupkyně pro školní družinu, Technologické centrum a vzdělávání žáků s OMJ a 35-40 

kvalifikovaných učitelů, kteří neustále pracují na svém odborném růstu. Pedagogičtí pracovníci jsou 

komunikativní ve směru k žákům, jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogům a odborníkům 

zajišťujícím pro školu speciální služby. Jsou schopni pedagogickými metodami diagnostikovat žáky a 

motivovat je k další činnosti, udržet neformální kázeň. Pedagogický sbor je smíšený a schopný 

týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce. 

  Ve škole dále pracuje 10-15 asistentů pedagoga, kteří pracují s dětmi s přiznanými 

podpůrnými opatřeními, dvě výchovné poradkyně, metodik primární prevence, metodik 

environmentálního vzdělávání a metodička zdravého životního stylu. 

  Provoz školní družiny zajišťuje dle potřeby 7-8 vychovatelek. 
 

2.3. DLOUHODOBÉ PROJEKTY 

 Naše škola je zapojena do projektu Šablony III, což je dvouletý projekt v rámci operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřený na podporu společného vzdělávání, podporu nových 

metod ve výuce, podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráci s rodiči a veřejností, 

propojení teoretické výuky s praxí. 
  

2.4. SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY,  
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE 

  

 Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím 

žákovských knížek, aplikaci Škola on-line, na třídních schůzkách, při konzultačních dnech, případně 

osobně. Pro zákonné zástupce také podle zájmu pořádáme ukázkové hodiny výuky. 

 Škola každoročně pořádá pro zákonné zástupce a veřejnost Den otevřených dveří s 

připraveným aktivním programem pro předškolní děti, dále pak dle zájmu probíhají vánoční besídky, 

besídky, slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky a jejich zákonné zástupce.  
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 Na konci školního roku pravidelně pořádáme pro naše žáky Olympijské dny BZŠ. Škola také 

v průběhu školního roku spolupracuje se sportovními kluby a podílí se na organizaci okresních a 

krajských kol soutěží v házené a volejbalu. 

   

 Pravidelně spolupracujeme i s mateřskými školkami z blízkého okolí. Dochází k vzájemným 

návštěvám prvního ročníku a tříd předškoláků s předem připraveným programem, pořádáme 

společné akce, vyšší ročníky naší školy organizují pravidelně pro MŠ sportovní olympiádu.  

  

 Škola nabízí i využití volného času. Žáci 1. stupně mohou v rámci školní družiny docházet na 

družinové kroužky dle aktuální nabídky, na 2. stupni si pak žáci mohou vybrat z aktivit aktuálně 

nabízených v rámci Klubu Bolevecké základní školy.  

 

 Pro žáky a zákonné zástupce škola nabízí nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci 

doplňkové činnosti (např. jazykové kurzy, kurz keramiky, sportovní aktivity, logopedická péče,  

čtenářský klub apod). Nabídka těchto aktivit se každoročně obměňuje a její otevření je podmíněno 

dostatečnou kapacitou zájemců (minimálně 7 zájemců). 

 

 V oblasti kulturních akcí a výukových programů škola také spolupracuje s Obvodní knihovnou 

Lochotín (Knihovna města Plzně) a pravidelně využívá jejich nabídek. 

  

 Škola také pravidelně využívá vypisovaná dotační řízení v rámci MO Plzeň1, MMP, KÚ PK 

apod. 


