
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace 
 

 

 
nabízíme kvalitní vzdělání s tradicí od roku 1984 

 

Termín bude upřesněn v červnu. 

nábory do 6. tříd 

jazykové třídy 
anglický, francouzský a německý jazyk  

ve středu 20. května 2020 zahájení v 9.00 hodin v aule školy 

 

 

sportovní třídy  
všeobecné sportovní zaměření 

 

třídy bez zaměření, s iPady 
tablety při výuce přírodopisu, zeměpisu, českého jazyka, občanství a zdraví 

plavání v rámci tělocviku 

volitelné předměty 

 

podpora technického vzdělávání 
exkurze, stavebnice, dílny, robotické stavebnice, školní dron, projektování a 

výroba modelů strojů, pokusy 

  
 

 

www.zs1plzen.cz  tel: 378  028  211  e-mail: 1zs@plzen.eu 

http://www.zs1plzen.cz/


 

II. stupeň:  

od šesté třídy nabízíme:   

▪ Jazykové třídy 

 – kombinace anglický jazyk – francouzský 

jazyk 

 (3 hodiny anglického a 3 hodiny francouzského 

jazyka týdně) 

 – kombinace anglický jazyk – německý jazyk 

 (3 hodiny anglického a 3 hodiny německého jazyka týdně) 

 – práce s  Evropským jazykovým portfoliem v anglickém, německém i francouzském 

jazyce 

Pravidelně se zúčastňujeme konverzačních soutěží, kde se opakovaně úspěšně umisťujeme. 

Pracujeme s cizojazyčnými časopisy.  

Pro rozšíření jazykových dovedností jsme zřídili školní knihovnu s anglickými tituly, které 

používáme při výuce i půjčujeme tituly žákům domů. 

Třídy s rozšířenou výukou jazyků prochází pravidelně již 22 let týdenními jazykovými 

kurzy v 6. ročníku, v 7. , 8. a 9. ročníku vyjíždí na plánované zahraniční výjezdy do 

Německa, Rakouska, Anglie a Francie. 

Výuku vykonávají kvalifikovaní učitelé anglického, německého a francouzského jazyka.  

Naše škola poskytuje zázemí studentům PF ZČU Plzeň, kteří především v oblasti jazykové 

výuky, zeměpisu a přírodopisu u nás získávají své první kvalifikační zkušenosti. 

▪ Sportovní třídy   

 – zimní soustředění na lyžích 

 – vlastní bazén, plavání v rámci tělocviku 

 – 3 tělocvičny, posilovna, taneční sálek, atletický areál 

 – od sedmé třídy francouzský a německý jazyk jako 

další povinný cizí jazyk (2 hodiny týdně) 

 – účast v soutěžích 

  Lukostřelba – 5 hodin tělocviku týdně 

 – 2 hodiny tělocviku, 2 hodiny specializace, 1 hodina kompenzačního cvičení 

 – tréninky v lukostřeleckém oddílu 



  

  Všeobecné zaměření na sport – 5 hodin tělocviku týdně 

 – 2 hodiny tělocviku, 2 hodiny sportovních činností, 1 hodina kompenzačního 

cvičení 

Sportovní činnosti jsou zaměřené na rozvoj 

dovedností v různých sportech – míčové hry 

(odbíjená, košíková, kopaná, florbal, házená,…), 

atletika, plavání, gymnastika.   

Programem kompenzačního cvičení je cvičení 

zaměřené na vyrovnání jednostranné zátěže 

(rehabilitační tělocvik). 

Určeno žákům, kteří jsou aktivními členy 

jakéhokoliv sportovního oddílu. 

▪ třídy s iPady, bez zaměření   

 – plavání v rámci tělocviku 

 - výuka s iPady v předmětech přírodopis, zeměpis, český jazyk a občanství a zdraví 

 – projektová výuka s prvky Daltonského vyučování (volně navazuje na projektové 

vyučování programu Začít spolu z 1. stupně) 

 – od sedmé třídy francouzský a německý jazyk jako další povinný cizí jazyk s 

dvouhodinovou týdenní dotací.  

 – od osmé třídy volitelné předměty. Nabídka se každý rok aktualizuje. 

Tmelení šesťáků  

• výjezdy s třídním učitelem a koordinátorkou komunitní školy 

• vzájemné poznávání se 

• vznik nových kamarádství 

Škola on-line 

Přístup k informacím o vzdělávání dětí po internetu 

(docházka, hodnocení, rozvrh hodin, komunikace s učiteli) 

Mimoškolní aktivity: 

Oáza - místo, které dětem dává prostor a snaží se 

formovat je i po skončení vyučování, nabídnout jim zajímavý, atraktivní a smysluplně 

strávený volný čas. Zároveň slouží i jako zázemí žákům při čekání na odpolední 

vyučování či dopravní spoje. 

Školní klub Oáza otevřen o velké přestávce a pak od 11:40 do 16:30 hod. 

Organizovaný program se skládá z her, děti se setkávají a besedují se zajímavými lidmi, 

funguje filmový klub, konají se různé výtvarné dílny. 

Volný klub je místo pro odpočinek a relaxaci nebo jen tak místo k setkání s kamarády. Dětem 

jsou k dispozici dva počítače s internetem, stolní hry,… 



Dětský parlament 

V Oáze se také pravidelně setkávají a pracují členové 

Dětského parlamentu 1. ZŠ.  

• vyjadřují se k problémům školy a mimoškolní 

činnosti  

• podílí se aktivně na veškerém životě školy  

• pomáhají s organizací akcí tříd a školy  

▪ Komunitní škola 

Občanské sdružení těsně spjaté se školou nabízí velký výběr vzdělávacích kurzů a kroužků 

pro děti i dospělé, které je možné využít k rozvíjení dětí podle jejich zájmu a zároveň 

smysluplně využít volného času žáků. 

▪ Další vybavení školy 

Dvě učebny PC, odborná centra jazyků, keramická dílna, školní divadlo, pobočka Knihovny 

města Plzně, dopravní hřiště, MIC (multifunkční informační centrum) – volný přístup 

pro žáky i mimo vyučování, nové hřiště. V každé třídě je pro děti přístupný počítač 

s připojením na internet. 

• Součástí výuky je používání interaktivní tabule, iPadů, stavebnic. 

• Aktivní trávení přestávek – na školní zahradě, v pohybu v aule 

▪ Školní stravování   

• výběr z 3 jídel, vždy jedno je bezmasé 

• možnost výběru obědů po internetu 

• školní bufet 

Dostupnost školy 

• dostupnost MHD (1, 4, 30) 

• dostupnost z okolních vesnic (Plzeň – sever) 

• bezbariérový přístup 

- chráněná krajinná oblast Boleveckých rybníků 

Nabízíme 

• kvalitní vzdělání s tradicí od roku 1984 

• výuku zabezpečuje kvalifikovaný 

zkušený pedagogický sbor 

• naši absolventi jsou úspěšní v přijímacích 

řízeních na všechny typy škol 

• 31  let rozšířená výuka tělocviku 

• 22  let rozšířená výuka jazyků 


