PREVENCE
Na naší škole působí již dlouhou řadu let metodik
primární prevence, který odpovídá za vedení a koordinaci preventivního programu školy proti zneužívání
návykových látek, sociálně negativních jevů. Prevence
zahrnuje především aktivity v oblastech násilí a šikanování, záškoláctví, kriminality apod.
Metodik prevence organizuje a zajišťuje odborné

SFUMATO
V PRVNÍCH TŘÍDÁCH
Již třetím rokem se žáci prvních ročníků na naší škole učí
číst jedinečnou metodou Sfumato – Splývavé čtení. Tato
metoda je založena na sladění zraku, dechu, hlasu
a sluchu; nedochází tak ke dvojitému čtení, předčítání,
zadrhávání nebo vynecháváním písmen. Čtení je tedy
plynulé a přednes čistý a hlasitý. Metoda Splývavého
čtení klade důraz na individuální přístup, předchází se
tak poruchám čtení – dyslexii.
Mgr. Iva Baniunynská, vedoucí PK 1. st.

besedy, které jsou vedeny obvykle pracovníkem OSPOD
a PČR. Ve školním roce 2014/2015 jsme navázali

PŘIPRAVUJEME ŽÁKY PRO ŽIVOT

spolupráci s HZS KVK a uskutečnila se také přednáška
organizace LA STRADA Praha věnovaná obchodu
s lidmi. Velmi populární jsou přednášky pana Kohouta,

•

VIZE

vyléčeného gamblera. Největším přínosem této
přednášky pro děti je předání jeho osobní zkušenosti.
Zavedli jsme elektronické šetření zjišťování klimatu ve
třídě, které jsme uskutečnili na začátku a na konci roku.
Pokračujeme také v přednáškách organizovaných
sdružením ACET, zaměřeným na vztahy mezi lidmi, lásku
a propagaci moderního trendu nekouření.
Mgr. Pavlína Hošnová, metodik prevence

1. SOCIÁLNÍ A MORÁLNÍ CÍTĚNÍ
• Buďme k sobě tolerantní
• Dodržujeme morální kodex žáků i učitelů
• Chováme se k sobě slušně a dodržujeme etiketu
• Zajímáme se o osobnost žáka

2. BEZPEČNÁ ŠKOLA
• Pracujeme s ICT slušně a bezpečně

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je významným zařízením pro výchovu,

• Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

vzdělávání a zájmovou činnost v době mimo vyučování.

• Péče o nadané žáky

Zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé

• Kroužek „pro bystré hlavy“

využití volného času. Má důležitou roli v prevenci

• Kariérové poradenství

negativních sociálních jevů. Náplní školní družiny je mimo

• Spolupráce se SŠ a zapojení do projektů podporující

jiné vzdělávání formou zájmových akcí, rozvíjení tvořivos-

technické obory (SPŠ Ostrov, ISŠ Cheb)
• Poradenská činnost pro rodiče a žáky v rámci volby
povolání + projekt Comdi
• spolupráce s ÚP ohledně nabídek ﬁrem v regionu
a spolupráce s ÚP v Hofu

ti, slušného chování a tolerance při vzájemné spolupráci
s ostatními. Naše školní družina má tři oddělení, každé
má svou hernu, vhodný nábytek, odpočinkové zóny,

• Netolerujeme šikanu a neubližujeme si
• Utváříme klidné prostředí k práci
• Rozvíjíme zdravou osobnost žáka
• Vzájemně si důvěřujeme
• Propagujeme zdravý životní styl

3. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE
• Podporujeme efektivní spolupráci mezi zaměstnanci,
žáky a rodiči
• Vedeme vstřícnou a věcnou komunikaci
• Učíme se vzájemnému hodnocení a sebehodnocení

stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní a hračky.
Školní družina je přednostně určena pro žáky 1. – 3.

4. MOTIVACE A ZÁJEM

• Exkurze žáků 8. a 9. ročníků v různých provozech

ročníků. Program ŠD je koncipován pro 90 dětí, se

• Zvyšujeme zájem žáků o vzdělávání

• Úspěšnost přijetí našich žáků na SŠ je 100%

kterými pracují tři plně kvaliﬁkované vychovatelky.

• Podporujeme individualitu žáka

Mgr. Eva Pospíšilová, výchovný poradce

Dobroslava Šmídková, vedoucí ŠD

• Upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou

NABÍDKA - SILNÉ STRÁNKY

3. základní škola je umístěna na sídlišti Zlatý vrch
v Chebu. Skládá se z pěti pavilonů - 1. stupně, 2. stupně,
vstupu a vedení, tělocvičny a jídelny. Pro zajištění

• Nižší naplněnost tříd – individuální přístup

tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny a víceúčelové

• Alternativní metoda čtení – SFUMATO, tzv. splývavé

hřiště s umělým povrchem. Zřizovatelem školy je Město

čtení

Cheb. Škola je úplná a její kapacita je dána podmínkami

• Anglický jazyk od 1. třídy formou kroužku, od 3. třídy

zřizovací listiny – 550 žáků. Ke zkvalitnění výuky využívá-

povinně

me odborné učebny, keramickou dílnu, cvičný byt, dílny

• Zkušenosti s prací se žáky se SVP

pro dřevo a kovovýrobu, multimediální učebnu SMART,

• Informace o docházce a prospěchu prostřednictvím
webu - Školaonline
• Provoz školní družiny od 6.00 do 16.30

jazykovou laboratoř a učebnu pro výuku literární

KROUŽKY

• Funkční žákovský parlament
• Dobré klima školy (SCIO, reference)

Keramický kroužek, Internetový klub, Recitační kroužek,

• Dobré zázemí – tělocvičny, hřiště, jídelna v objektu,

Anglický jazyk 2. stupeň, Anglický jazyk pro nejmenší,

družina

Sportovní hry pro 1. stupeň, Sportovní hry pro 2. stupeň,

• Vybavení školy (výpočetní technika, učební pomůcky)

Klub deskových her, Taneční kroužek, Graﬁcký kroužek,

• Bezpečné prostředí – mimo silný dopravní provoz,

Zpívání pro 1. stupeň, Výtvarný kroužek, Ještěrky –

minimální výskyt šikany

poznávací kroužek pro ŠD, Kroužek tvůrčího psaní.

• Školní projektové dny – alternativní výuková metoda

prezentovat prostřednictvím dataprojektorů, v řadě
učeben jsou instalovány dotykové tabule. Celá škola je
připojena k internetu prostřednictvím sítě Cesnet,
budova je pokryta sítí wiﬁ.
Součástí školy je školní družina s kapacitou 150 žáků.
Školní družina má 3 oddělení. Provoz ŠD je stanoven na
dobu od 6.00-8.00h a 11.40-16.30h.
Jídelna má kapacitu 1000 jídel.

jazykové vybavení, škola v přírodě
kroužků

moderně vybavena počítači, ve všech učebnách lze

V areálu školy je školní jídelna, která je součástí školy.

• Propracovaný systém exkurzí žáků – volba povolání,
• Podpora odpolední činnosti žáků širokou nabídkou

výchovy – knihovnu, dvě počítačové učebny. Škola je

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

KONTAKTY

Každoročně se žáci umisťují na předních místech
v předmětových i sportovních soutěžích nejen v okres-

sekretariát

Alena Trávníčková

ních a krajských kolech soutěží, ale žáci se probojovali

ředitel školy

Mgr. Pavel Černý

i do kol celostátních v případě Mladého Demosthéna,

zástupce ředitele

Mgr. Štěpánka Dostálová

Astronomické olympiády, Logické olympiády.

výchovný poradce Mgr. Eva Pospíšilová
metodik prevence Mgr. Pavlína Hošnová
ICT koordinátoři

Mgr. Libuše Čamrová
Ing. Zdeněk Vrbata

koordinátor EVVO Mgr. Michaela Korbičková
kancelář školy

+420 354 422 408, +420 778 441 969

ředitel

+420 354 422 344

školní družina

+420 354 422 408

školní jídelna

+420 354 422 496

prijmeni@3zscheb.cz / 3zscheb@seznam.cz

více informací na www.3zscheb.cz

