
 
Informace pro rodiče: 

 
Výuka probíhá podle Školního vzdělá-

vacího programu Bolevecké základní školy Plzeň 
pro základní vzdělávání.  
 

Vybavení školy 
 

Potřebám 1. stupně slouží útulně vyzdo-
bené a upravené třídy. Pro výuku rovněž slouží 
jedna z našich učeben výpočetní techniky 
s výukovými programy a učebna s interaktivní 
tabulí. 

Na 2. stupni probíhá výuka základů 
administrativy, chemie, fyziky, přírodopisu, 
hudební výchovy, cizích jazyků a vaření 
ve speciálně vybavených odborných učebnách. 
Technické dovednosti si žáci osvojují v kvalitně 
zařízených dílnách, konkrétně ve dřevodílně a 
kovodílně. Výuce tělesné výchovy (i mimo-
školním aktivitám dětí) slouží tělocvičny, 
nafukovací hala a venkovní sportovní areál 
s umělým povrchem. Učebna IT je žákům 
k dispozici i v odpoledních hodinách. Dětem 
slouží i jazyková laboratoř s interaktivní tabulí. 

Na škole funguje zdarma školní klub pro 
žáky 2. stupně. 

 

 
 

 
Výuka s interaktivní tabulí 

 
Další rozvíjení péče o žáky 
 
� kurz „Těšíme se do školy“ pro předškoláky a 

jejich rodiče 
� péče o talentované a nadané žáky 
� péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
� úzká spolupráce s pedagogicko-psycholo-

gickou poradnou (pracovnice dochází 
do školy) 

� zapojení školy do projektů, včetně mezi-
národních 

� široká nabídka vzdělávacích aktivit pro děti 
i dospělé 

� lyžařské výcvikové kurzy 
� školy v přírodě v ČR i zahraničí 
� dopravní výuka na dopravním hřišti 
� plavecký výcvik na 1. i 2. stupni 
� činnost školní družiny pro žáky 1.-4. ročníku 
� činnost školního klubu pro žáky 6.-9. ročníku 
� návštěvy kulturních představení 
� exkurze v rámci výukových předmětů 

(i zahraniční) 
� tradice školních olympijských dnů 
� žákovská knihovna 
� školní jídelna v areálu školy, denně 3 druhy 

jídel, objednávkový systém (žáci si vybrané 
jídlo zamluví předem), oddělená jídelna 
pro veřejnost 
 

 
Pasování na čtenáře 

 
Školní družina: 
 
� provoz ŠD je od 6:00 hod. do 16:30 hod.  

(děti mohou přicházet do 7:15 hod.) 
� „Anglické odpoledne“ 
� kroužky ŠD: 

o výtvarný 
o sportovní  
o cvičení s jógou 

� celodružinové akce jsou uskutečňovány po 
celý rok 

 

 
Anglické odpoledne 

 

Stravování (obědy, svačinky): 
 
 Ve školní jídelně je zaveden objed-
návkový systém, děti si mohou vybrat ze 3 jídel. 
Pro žáky 1. stupně školní jídelna zajišťuje 
dopolední svačiny.  
 

 
Dopolední svačinky 



 
První školní den: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loučení s absolventy školy: 

 

 

 Kontakty: 
 
ředitelka školy Mgr. H. Brunclíková 

378 028 915 
  

zástupkyně ředitelky 
školy pro 1. stupeň 

Mgr. E. Růčková 

378 028 921 
  

zástupce ředitelky 
školy pro 2. stupeň 

Mgr. J. Červený 

378 028 931 
  

vedoucí šk. družiny p. J. Víšková 

378 028 919 
  

vedoucí šk. jídelny p. E. Vajnerová 

378 028 914 

377 524 055 
  

sekretariát školy p. M. Trojanová 

378 028 922 
  

Chcete poznat naši školu? 
Přijďte se k nám podívat 

7. ledna 2013 od 14.30 do 18.00 hod. 
Rádi vás provedeme celým areálem  
a zodpovíme všechny vaše otázky. 

 
 

Zápis dětí do 1. tříd se koná  
15. a 16. ledna 2013 

od 14:00 do 18:00 hodin. 

 

 
 

Bolevecká základní 
škola Plzeň 

 
 

 

 
 

nám. Odboje 18 
323 00 Plzeň 

 
 

www stránky: 
http://www.boleveckazs.cz 

 
e-mail: 

skola@bzs.plzen-edu.cz  


