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také na procházky po okolí. Pro spolužáky, ale i učitele je 
velmi zajímavé seznámit se s krajinou, obcí, prostředím, kde 
děti žijí.  

     Během roku organizujeme i 
několik rozsáhlejších akcí, 
případně projektových dnů – 
např. na téma Vánoce, Halloween, 
Čarodějnice a další. V každém 
takovém projektu spojujeme 
zábavu s rozvíjením  vědomostí, 

dovedností i estetického cítění žáků. 
      

     Vyvrcholením školního roku 
je zcela jistě „Rozloučení 
s deváťáky“, které probíhá 
velmi slavnostně přímo v zámku. 
     Absolventi dostanou kromě 
vysvědčení i šerpu a pamětní 

list a vše se neobejde bez slz – 
dojaté jsou 
děti, ale i 
rodiče a 
učitelé.   
   
 

 
ZÁVĚR 
     Jako snad žádné škole ani nám se nevyhýbají problémy. 
Našim žákům i jejich rodičům však nabízíme maximální 
vstřícnost, komunikaci a hlavně lidský přístup.   

☺ 
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Základní škola Ploskovice 
 

Informace 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
      Základní škola Ploskovice se nachází uprostřed zeleně v 
zámeckém parku Státního zámku Ploskovice. Žáci jsou 
obklopeni krásnou přírodou a učí se v klidném prostředí, 
které je pro ně i esteticky velmi podnětné.  
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VÝUKA 
       Základní škola Ploskovice je 
plně organizovaná, má tedy po 
jedné třídě od 1. do 9. ročníku.  
      Vyučujeme podle programu 
Základní škola, současně se však 
již připravujeme na tvorbu 
Školního vzdělávacího programu, 

který začne podle nového školského zákona platit ve školním 
roce 2007/2008. 
      Před započetím výuky cizího jazyka si rodiče zvolí, zda 
se bude v daném ročníku vyučovat jazyk německý či 
anglický. 
      Co se týče volitelných předmětů, též na základě výběru 
rodičů se momentálně vyučuje od 7. ročníku informatika, od 
8. ročníku předmět domácnost. 
     Žáci 3. a 4. tř. projdou výukou plavání, po celou dobu 
školní docházky se různými formami zabýváme dopravní 
výchovou, v rámci tělesné výchovy jezdíme bruslit na zimní 
stadion, sedmáci absolvují lyžařský výcvik. 
     Kromě kmenových tříd 
probíhá výuka i v odborných 
učebnách – počítačové, hudební, 

ve 
školní 
dílně, 
cvičné 
kuchyni a tělocvičně. K dispozici 
máme i travnaté hřiště a školní 
pozemek. 
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Bludiště      
      
     Za zmínku stojí, že jsme se 
v loňském roce zúčastnili 
televizní soutěže Bludiště, 
jejíž natáčení probíhá 
v Ostravě.      
     

                                
ŠKOLNÍ AKCE 
 

     V průběhu školního roku nabízíme dětem celou řadu 
různých akcí od naukových až po zábavné. 
     Samozřejmostí jsou návštěvy divadla, knihovny a 
galerie, různé tematické exkurze (pro menší např. výstavy 
vázané k Vánocům, Velikonocům apod., pro starší pak  
návštěva soudního přelíčení, prohlídka Prahy a další). 
      
     Prvňáčci a druháci pravidelně 
připravují pro své rodiče besídky 
– vánoční a ke Dni matek, pro 
děti je naopak školou připraven 
program na Den dětí, oblíbená 
je i drakiáda.  
      

      Žáci vystupují se svým programem např. na Husitských 
slavnostech v Třebušíně, na Keramických trzích 
v Ploskovicích. Ve spolupráci se Státním zámkem Ploskovice 
jsme již také několikrát připravili pro děti z mateřských 
škol v zámeckém parku „Pohádkový les“. 
     Ke konci školního roku pořádáme školní výlety, u starších 
podle zájmu žáků a rodičů i vícedenní. Kromě toho chodíme 
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DALŠÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
 

1) Počítače pro děti 
- denně mají odpoledne žáci volný přístup do 

počítačové učebny, kde jsou jim k dispozici 
počítače s veškerými programy a 
samozřejmostí je internet zdarma.  

2) Počítače pro rodiče 
- tutéž možnost mají i dospělí – jednou měsíčně 

je jim určen podvečer 1. pondělí v měsíci. 
Těší nás, že na počítače chodí rodiče společně se 
svými dětmi, rádi přivítáme i naše bývalé 
absolventy apod. 

 
 

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 
 

     Každoročně se naši žáci 
účastní celé řady olympiád a 
soutěží, a to jak sportovních, 
uměleckých i vědomostních. 
     Za všechny uvedu např. 
olympiády - v českém jazyce, 
fyzikální, zeměpisná, dějepisná, 
dále Běh zámeckým parkem (okresní přebor v přespolním 
běhu), Coca cola cup (fotbal), Vybíjená, Pohár Rozhlasu 
(atletika) a další. 
     Úspěch měli naši žáci také v soutěži Koumák, kterou 
vypisuje lovosické gymnázium. Náš žák se ve finále umístil 
na předním místě. 
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INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM 
 

     Nižší počet žáků  ve třídě a úzké, neanonymní vztahy 
mezi žáky a učiteli nám umožňují věnovat každému dítěti 
takovou péči, která vyplývá z jeho osobnosti.  
     Pokud je žák nadaný, rozvíjíme individuálně jeho 
schopnosti tak, abychom ho co nejlépe připravili pro další 
studium.  Naši nejlepší žáci mívají výborný prospěch i na 
nejnáročnějších středních školách. Své znalosti si tito žáci 
mohou ověřit v celostátních testech Kalibro, které pro ně 
zakupujeme. 
     Zájemcům o studium na střední škole nabízíme možnost 
mimoškolní přípravy na přijímací zkoušky. Žákům, kteří se 
jeví jako studijní typy zprostředkováváme i další možnosti 
adekvátní jejich schopnostem (např. exkurzi v knihovně, kde 
se učí vyhledávat si moderními způsoby informace, tak aby 
si po přestupu na střední školu uměli samostatně poradit 
s tvorbou referátu apod.)     
     V případě, že dítě potřebuje naopak pomoci 
s jakýmkoli problémem, najde u nás plnou podporu. Při škole 
pracuje logopedická poradna a poradna pro žáky 
s vývojovými poruchami učení (DAP – dyslektická ambulantní 
poradna). Výchovná poradkyně po poradě s rodiči a 
vyučujícími zajišťuje péči dalších odborníků (Pedagogicko 
psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, 
psycholog, apod.).  
      U menších dětí zajišťujeme doprovod na autobusovou 
zastávku, aby nedocházelo k problémům spojeným 
s nastoupením do správného autobusu. 
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MODERNÍ FORMY VÝUKY 
 

     Za zcela běžné považujeme, aby žáci pracovali 
s počítačem. V  1. až 4. ročníku proto máme počítač 
s výukovými programy přímo ve třídě, takže na něm mohou 
děti pracovat při běžné vyučovací hodině. Nejméně jednou 
měsíčně pak i prvňáčci a druháci navštěvují počítačovou 
učebnu, kde pod vedením vyučujícího pracují na internetu.  
     V nově vybudované učebně 
výpočetní techniky máme 15 
počítačů, které jsou vybaveny 
nejmodernějším softwarem – 
operační systém Windows XP, 
programy Office 2003, 
výukové programy na všechny 
předměty,  

samozřejmostí je stálé připojení k internetu. 
     V tomto školním roce jsme zakoupili digitální 
fotoaparát, který budou moci žáci v rámci výuky 
používat. 

      Protože dnešní doba klade 
velké požadavky na práci 
s informacemi, vybudovali 
jsme spojením počítačové 
učebny se školní knihovnou 
moderní informační centrum 
(tzv. mediatéku), která 
umožňuje žákům pracovat 

s různými zdroji informací (knihy, internet) a vyučujícím 
rozšiřuje možnosti při organizaci výuky. Ta může probíhat 

9 

Florbal a basketbal 
 

Navštěvované jsou i sportovní 
kroužky, které nabízejí oblíbené 
kolektivní sporty.     
 

 
Loutkové divadlo 
      
     Škola vlastní krásné 
starobylé loutkové divadlo.               

       
     Děti nejen hrají, ale také 
se o loutky i kulisy starají. 
 

      
 
 

     Nabídku i náplň kroužků lze samozřejmě přizpůsobit 
aktuálnímu zájmu dětí nebo rodičů.  
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Německý jazyk – tři úrovně 

              
1) již pro žáky 1. a 2. třídy 
2) pro žáky 1. stupně 
3) pro žáky 2. stupně 

 
Zábavná matematika 
     Děti se přesvědčí, že matematika nemusí 
být jen povinným školním předmětem, ale 
mohou si díky ní např. spočítat, že 
Babylónská věž byla postavena z 85 milionů 
cihel… 
 
Informatika 

     Zde nabízíme pokročilejším zájemcům  o 
výpočetní techniku kroužek programování 
v jazyce html. 
 

 
Hudebně dramatický kroužek 

      Kroužek je určen dětem z 1. a 2. 
třídy, které rády svým rodičům a 
prarodičům zazpívají písničku, 

zarecitují básničku či zahrají divadlo. 
 
 

Rybářský kroužek 
     Aktivní rybář seznamuje děti 
s problematikou rybolovu z hlediska přírody i 
platné legislativy.  
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např. takto:  Část žáků zpracovává zadaný úkol za 
pomoci internetu, jiní plní cvičení ve výukovém programu, 
další pracují v učební části např. s učebnicí, další 
vyhledávají informace ve školní knihovně – to vše současně, 
v rámci jedné vyučovací hodiny, což v sobě nese tu výhodu, 
že každému žákovi může být „ušit úkol přímo na tělo“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Naši vyučující se zajímají i o další nové formy výuky, 
aktivně se zúčastňují různých seminářů a dílen, kde se 
s těmito metodami lze seznámit.             
     V tomto duchu např. letos chystáme projektový den na 
téma Ochrana člověka za mimořádných situací. 

 
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
     Na základě  výborné spolupráce školy s vedením obce 
dochází k průběžnému vylepšování materiálních podmínek 
výuky.  Po loňském vybudování již zmíněné učebny výpočetní 
techniky se letos připravujeme na obnovu školního nábytku.   
     V letošním roce (2005) proběhla ve škole rozsáhlá 
rekonstrukce přízemních prostor školy. Došlo k modernizace 
vytápění – přechod od koksu na plyn, nejpřísnějším normám 
nyní odpovídá školní jídelna a nové je i sociální zařízení pro 
tělocvičnu. 
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NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT  
 

     Každoročně poskytujeme našim žákům celou řadu 
zájmových kroužků, aby každé dítě mohlo vyniknout 
v oblasti, která mu nejlépe vyhovuje nebo se vzdělávat 
nad rámec školních osnov (např. další jazyk). Chceme tím 
také  dětem pomoci, nemusely složitě dojíždět do města a  
aby smysluplně vyplnily čas, který jim zbývá po skončení 
vyučování do odjezdu autobusu.  

Všechny kroužky jsou pro naše žáky zdarma. 
     V naší nabídce najdete aktivity z oblasti sportovní, 
naučné, umělecké i dalších: 
 
Chovatelský kroužek 

     Děti vybudovaly ve 
škole živý koutek, ve 
kterém se starají o cca 
25 zvířátek, např. o 

andulky, korely, křečky, morčata, 
osmáky, strašilky a další. V rámci 
tohoto kroužku také navštěvují psí 
i kočičí útulky, zoologické zahrady 
a pomáhají zvířátkům. V ZOO Ústí 
nad Labem jsme adoptovali 
tropické žabky. 
 
 
Hra na kytaru 

     Zájemci se naučí doprovodit se při 
zpěvu oblíbených písniček.      
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Mažoretky a tanec 
     Tento kroužek je velmi oblíbený nejen u 
děvčat, která v loňském roce několikrát 
vystoupila se skladbou mažoretek, ale i u 
chlapců, kteří se přidali, a tak v letošním roce 
už společně nacvičili dvě skladby z muzikálu 
Pomáda a pracují na Novambě. 

 
 

 
Hra na zobcovou flétnu 
     Hru na flétnu nabízíme 
dětem již od první třídy. Pro 
některé z nich se stává 
základem pro pokračování ve 
hře na další dechové nástroje 
(příčná flétna, pozoun, trubka) 
v základní umělecké škole. 
 
Anglický jazyk 
      
     Cílem je doplnit nabídku druhého jazyka 
dětem, které se v rámci výuky učí němčinu. 
 


