Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

8. ZŠ

Slovo úvodem
8. základní škola má již více jak padesátiletou tradici.
Během let poskytla vzdělání tisícům žáků z města i okolí.
Přesto není školou, která by zůstávala stát v historii, naopak se
neustále modernizuje a mění svou tvář podle současných
potřeb. Ve škole můžete nalézt moderní počítače připojené na
internet, interaktivní tabule, moderní pomůcky, rekonstruované
učebny, ale zejména pedagogický sbor, který je připraven
poskytnout

dětem

kvalitní

vzdělání,

které

jim

umožní

pokračovat ve studiu i poté, co opustí brány základní školy a
přejdou na školy střední. Za zmínku stojí i to, že jsme jedinou
plně bezbariérovou školou v Mostě.
Každý žák, který školu navštěvuje, je pro nás závazkem a
je věcí naší profesní cti poskytnout mu výchovu a vzdělání na

Správná škola pro
Vaše dítě

vysoké úrovni. Stejně velký důraz však klademe na to, aby se
žáci cítili ve škole bezpečně, aby mezi nimi panovala atmosféra
přátelství.
Budete-li číst další stránky, poznáte z nich, že 8. ZŠ
není školou, která by se spokojila s průměrem. Jde nám o to
patřit mezi školy nadprůměrné. Věříme, že i Vy to oceníte.

Pro prvňáčky škola nabízí
 individuální přístup ke každému dítěti – záměrně uvádíme
tento bod na prvním místě, neboť jej považujeme za
stěžejní
 školní vzdělávací program Devět kroků do života
 výuku na počítači od 1. třídy
 výuku angličtiny od 1. třídy
 nabídku více než 20 kroužků – do mnoha z nich se mohou
zapojit již prvňáčkové

 spoustu soutěží a turnajů (fotbal, florbal, vybíjená,
pěvecké, matematické, logické soutěže a mnoho dalších)
 velmi aktivní školní
družinu
s kvalitním
programem
–
jen
namátkou:
Noc
ve
škole,
Čarodějnický
bál, Kloboukový bál,
Drakiáda, mikulášské a
vánoční
nadílky
a
mnoho dalších

Z pohádky do pohádky – akce
školní družiny

 2 počítačové učebny
s novými
počítači,
LCD
monitory
s
rychlým připojením
na internet – celkem
30 PC v učebnách +
PC ve třídách

 práci
pecí

 netradiční
metody

 účast v projektu Ovoce do škol - děti mají jednou týdně
zdarma ke svačině
ovoce

 co nejužší spolupráci školy a rodičů (školská rada, Klub
přátel 8. ZŠ, společné akce …)
 účast v projektu Školní mléko - děti mohou odebírat
levné mléčné výrobky

výukové

 Výuka čtení
genetickou metodou

Počítačová učebna VT 2

 výuku pomocí interaktivních tabulí (téměř ve všech
třídách školy)
 projektové vyučování (Školní jarmark, Školní olympiáda,
Den Země, Den vody, Den lidských práv …)
 učitelům pomáhají asistentky učitele
 práci logopedické asistentky

s keramickou

 rekonstruovanou
školní jídelnu – výběr
ze dvou jídel
 přípravnou třídu pro
děti s odkladem
nebo pro
předškoláky

Společné vánoční pečení
rodičů s dětmi

Pro žáky na 1. stupni škola dále nabízí

 spoustu soutěží a turnajů (fotbal, florbal, vybíjená,
pěvecké, matematické, logické soutěže a mnoho dalších)

 výuku v pěkných třídách a odborných učebnách (učebny
s interaktivními tabulemi, učebny jazyků, hudební
výchovy,
školní
kuchyňku,
velkou
tělocvičnu
s rekonstruovaným zázemím)
 výuku
pomocí
interaktivních tabulí
– ve škole je jich
k dispozici celkem 18
 nabídku více než 20
kroužků
 učitelům pomáhají
asistentky učitele
 plavecký výcvik
dopravní výchovu

a

Závěrečná část celoročního projektu Školní
olympiáda
Výuka pomocí interaktivní tabule

 nápravy vývojových poruch
 děti pracují s keramickou pecí
 velmi aktivní školní družinu s kvalitním programem – děti
jí navštěvují od 1. do 3. třídy (otevřena do 17:00)
 dětem je k dispozici školní knihovna, ve které jsou
k dispozici moderní encyklopedie i stovky knih z okresní
knihovny
 práci logopedické asistentky

Specializovaná učebna 1. stupně

Pro žáky na 2. stupni škola dále
nabízí

 výjezdy do zahraničí (jižní Anglie, Itálie, Francie,
Německo…)
 výjezdy do škol v přírodě
 rekonstruovanou školní jídelnu – výběr ze dvou jídel

 výuku němčiny a
francouzštiny jako
dalšího cizího jazyka
 důraz
na volbu
povolání – kvalitní
práce
výchovné
poradkyně
 organizaci
školní
přehlídky
středních škol –

Učebna fyziky a chemie

Školní sokrates

„Lyžák“ v Tatrách

 nově rekonstruovanou učebnu fyziky a chemie
 odborné učebny přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební
výchovy
 projektové vyučování
 lyžařský výcvik
 vodácký výcvik
 výjezdy do škol v přírodě
 žáci mohou změřit své síly ve školních a okresních kolech
nejrůznějších olympiád a soutěží

Žáci školy v Anglii před Leeds
Castle

Úspěchy školy v posledních letech

Práce školní družiny

 1. 2. a 3. místo v okresním kole olympiády v anglickém
jazyce

Školní družina, která pracuje v rámci školy, není v našem pojetí
pouhé „hlídání dětí“, nýbrž je rovnocennou součástí školy.
Náplň činnosti školní družiny směřuje k rozvíjení osobnosti
dětí. Děti se ve školní družině zúčastňují mnoha akcí různého
zaměření. Zde je výběr z nich, který není úplný, neboť plný
výčet by se sem prostě nevešel.

 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády
 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
 2. místo v okresním kole matematické olympiády
 5. místo v okresní matematické soutěži 5. ročníků

 Nocování ve škole

 jsme dvojnásobní mistři ČR ve šprtci (stolním fotbale)

 Družinové obchůdky

 1. místo v okresním finále atletického čtyřboje

 Halloweenské odpoledne

 1. místa ve výtvarných soutěžích

 Miss a playboy družiny

 1. místo v okresním kole ve volejbale

 Zájezdy do Prahy na kulturní akce

 5. místo v krajském finále ve volejbale

 Zájezdy za zábavou v ČR i za hranicemi (Tropicalpark,
Marienberg, bowling …)

 4. místo v soutěži družstev a několik individuálních
ocenění v krajském finále atletické soutěže O pohár

rozhlasu

 1. 2. a 3. místo v okresním kole soutěže ve sportovní
gymnastice

 Družinový karneval
 Mikulášské, vánoční a velikonoční besídky s nadělováním
dárků
 Vánoční pečení

 2. místo v okresním kole soutěže ve florbale

 Závody koloběžek

 2. místo ve skoku vysokém mezi družstvy i jednotlivci

 Slet čarodějnic
 Zahradní párty

Za úspěchy žáků stojí jak píle jich samotných, tak i kvalitní
práce učitelů

 Nejrůznější soutěžní odpoledne (Pohádkový kvíz, Riskuj,
sportovní soutěže, Pohádková stezka …)
Škola je na svou školní družinu pyšná a těší nás, že dětem
se z družiny často nechce ani odcházet

Kroužky, které dětem nabízíme
 Kroužek šprtce patří k nejlepším v republice, o čemž
svědčí dva tituly mistrů ČR
 Výborné výsledky má taneční kroužek Osmička, který se
pravidelně umisťuje na předních místech v krajských
soutěžích a vystupuje i na akcích pořádaných městem
Most
 Velmi oblíbené jsou počítačové kroužky, na které chodí
děti z 1. až 4. tříd (v dalších ročnících již jsou počítače
součástí výuky)
 Ze sportovních kroužků se těší největší popularitě
fotbalový kroužek a kroužek florbalu.
 Mezi kroužky uměleckými je hojně navštěvován kroužek
hraní na flétnu – žáci, kteří jej navštěvují, vystupují
v rámci akcí školy
 Také keramický kroužek si děti oblíbily – práce
s keramikou a následné pálení v keramické peci je pro ně
zajímavým vyžitím
 Mezi umělecké kroužky počítáme i kroužek vaření, který
pracuje ve školní kuchyňce
 Za velmi užitečné považujeme kroužky jazykové, v nich
si žáci mohou procvičit a upevnit své znalosti a
dovednosti získané během výuky

Dohromady nabízíme dětem každoročně více než 20 kroužků

Chcete-li mít úplnou představu o životě školy,
navštivte naše webové stránky www.8zsmost.cz,
nebo nás navštivte osobně, rádi Vás kdykoliv
přivítáme.
Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme.

e-mail: 8zsmost@8zsmost.cz

tel./fax: 476 442 273

