Naše úspěchy v roce 2011
- ocenění v soutěţi Recyklohraní – mezi 10
nejaktivnějšími školami v ČR
- čestné uznání v soutěţi Komenský a my
celorepublikové kolo
- okresní kolo v házené Novinářský kalamář
3. místo dívky
- republiková soutěţ Menšiny mezi námi
1. a 2. místo v literární oblasti, 3. místo ve
fotografické oblasti
- republiková soutěţ Najdi, co neznáš!
Seznam.cz – 100% úspěšnost, účast 88 ţáků
školy
- soutěţ SAPERE – „Vědět jak žít“ – 2. místo
v krajském kole
- ocenění v soutěţi Plzeňského kraje „Evropa
ve škole“
- 1. místo v krajském kole soutěţe „Finanční
gramotnost“
- dvě 1. místa ve sdruţeném okresním a
krajském kole přeboru v plavání
- škola pořádala hejtmanské kolo soutěţe
Rubikon, 1. a 3. místo v oblastním kole
- certifikát Partnerská škola Nakladatelství
Fraus
- certifikát Smart Vzorová škola – udělen
10. ZŠ za vyuţívání moderních technologií
při výuce

10. ZŠ v Plzni

- za školní rok 2010/2011 byla škola
vyhodnocena KÚ jako 3. nejúspěšnější škola
v soutěţích Plzeňského kraje
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Naše škola
Na naší škole vyučujeme podle ŠVP ZV
Sluníčko. Na druhém stupni je v 6. – 9. ročníku
vţdy jedna třída s rozšířenou výukou
informatiky. Vţdy od 6. třídy otevíráme podle
zájmu jednu třídu s rozšířenou výukou
tělesné výchovy. Od školního roku
2012/2013 budeme otevírat jednu 1. a 6. třídu
s rozšířenou výukou cizích jazyků
(AJ, FJ,NJ).
V hlavní budově školy se nachází 18
kmenových tříd a 13 odborných učeben.
Všechny třídy jsou vybaveny výškově
nastavitelným nábytkem, ţákovskými počítači
s připojením na internet, na všech katedrách
jsou počítače pro pedagogické pracovníky.
Ve třinácti učebnách jsou nainstalovány
interaktivní tabule, při výuce učitelé hojně
vyuţívají výukový software a interaktivní
učebnice. V 6. roč. byl zahájen projekt
Vzdělání 21 – výuka ţáků na netboocích.
Ve vedlejší budově jsou 4 oddělení školní
družiny, která má kapacitu 128 ţáků. Dále se
zde nacházejí školní dílny, cvičná kuchyňka,
žákovská a učitelská knihovna a studovna,
dílna a sklad školníka. Část ţákovské knihovny
je umístěna v mediální učebně hlavní budovy a
je pro ţáky 3x týdně otevřena.
Součástí školy je samostatný pavilon s
tělocvičnou, zrenovovanými šatnami se
sprchami a sociálním zařízením a velké
víceúčelové sportoviště s umělým povrchem.
Ţáci také vyuţívají školní zahradu a nově byla
vybudována venkovní učebna.
10. ZŠ spolupracuje s FPE ZČU, naši
pedagogové pomáhají při výuce studentů –
budoucích učitelů. Jsme partnerskou školou
Nakladatelství Fraus a SMART vzorovou
školou 2010. Účastníme se projektů
Nekuřácké zdravotnictví, Prevence kriminality,
Zdravý pohyb = zdravý růst, The Globe
Program, Rubikon aj. Ve sportovní oblasti
spolupracujeme s HC Plzeň a T.C.O. Dance.

Pro žáky
•

volitelné a nepovinné předměty

•

semináře pro ţáky 9. ročníků

•

výuka také formou projektových dnů

•

výuka ve venkovní učebně

•

zájmové útvary (pěvecký sbor, flétny,
cizí jazyky, moderní tanec, sportovní,
práce s počítačem pro nejmenší atd.)

•

v průběhu přestávek moţnost hrát stolní
tenis, jít na školní hřiště, do školní
zahrady nebo ve třídách vyuţívat
ţákovské počítače s připojením k
internetu

•

vlastní šatní skříňka na zámek

•

školní druţina (6:15-16:30)

•

školní bufet

•

plavecký a lyţařský výcvik

•

exkurze, návštěvy divadel, muzeí

•

školní výlety, zahraniční zájezdy

•

pobyty ve škole v přírodě

•

školní, celostátní i mezinárodní soutěţe,
olympiády, sportovní závody a turnaje

Pro rodiče
•

Výuka informatiky





prohlédnout si školu a školní druţinu
•

odborná pomoc výchovné poradkyně

•

průběţné konzultace s vyučujícími,
konzultační hodiny
vyuţívání aplikace Ţákovská v systému
Škola OnLine

v 1. – 4. třídách jako zájmový útvar,
v 5. třídách 1 hodina týdně
v 6. – 9. třídách výuka s rozšířeným
vyučováním informatiky
vyuţití PC a interaktivních tabulí při výuce
Projekt Vzdělání 21 – kaţdý ţák 6. roč.
pouţívá při práci v hodině i doma netbook

Výuka cizích jazyků





dny otevřených dveří, kdy mohou rodiče
sledovat své dítě při práci v hodinách,

•

Naše výuka

výuka povinného předmětu 1. cizí jazyk
od 1. tříd (AJ) ve třídě s rozšířenou
výukou, ostatní od 3. tříd
v 6. třídách disponibilní hodina
konverzace v anglickém jazyce
od 8. tříd povinně volitelný 2. cizí jazyk
(NJ nebo FJ), od 6. tříd ve třídě
s rozšířenou výukou

Výuka tělesné výchovy




od 1. do 5. třídy v rámci TV výuka plavání
v 6. – 9. třídách výuka s rozšířeným
vyučováním tělesné výchovy
spolupráce s HC Plzeň

Výuka žáků s SVP



pro ţáky 1. – 7. tříd tzv Model výuky Čj
spolupráce s PPP

