Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace, Konečná 917/25, 360 05 Karlovy Vary, Rybáře

Kontakty na vedení školy

Víceúčelový sportovní areál

ředitel školy

Mgr. Petr Kordík

telefon:

720 222 756

e-mail

reditel@zskonecnakv.cz

zástupce ředitele
školy

Mgr. Jiří Chmelík

telefon

733 712 420

e-mail

chmelik.jiri@zskonecnakv.cz

Kontakt na školní družinu

Na chodbách školy se mohou děti vydovádět

vedoucí školní
družiny

Dagmar Lesová

telefon:

353 447 517, 733 712 421

e-mail

andyles@volny.cz

Informace o škole


Škola nabízí na druhém stupni
rozšířenou výuku tělesné výchovy
a výpočetní techniky.



Naše škola však není určena zdaleka
jen pro sportovce a příznivce
výpočetní techniky, ale je školou
pro všechny děti.



V současné době navštěvuje naši
školu 386 žáků a počet dětí ve třídě
se pohybuje od 15 do 26.

Kontakt na školní jídelnu

Žáci naší školy s úsměvem na tváři

vedoucí školní
jídelny

Jaroslava Kadilaková

telefon:

353 447 540, 777 486 013

Webové stránky školy: zskonecna.webnode.cz

Webové stránky školy: zskonecna.webnode.cz

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace, Konečná 917/25, 360 05 Karlovy Vary, Rybáře

Jsme tu proto, aby Vaše děti chodily
do školy rády.




Co nabízíme?




















příjemnou atmosféru
individuální přístup učitelů
kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor
pedagogové školy se pravidelně účastní dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
aktivní spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci
pěkné a klidné prostředí na sídlišti Čankovská
od 1. třídy výuku anglického jazyka (nově
zavedena od školního roku 2019 -2020)
na 1. stupni včasnou diagnostiku žáků, kteří mají
problémy s učením, a včasné a účelné
vypracování individuálního vzdělávacího plánu
na 2. stupni nabízíme:
rozšířenou výukou tělesné výchovy a výpočetní
techniky, kterou si žáci ale nemusí zvolit
pro žáky se studijními předpoklady volitelné
předměty cvičení z matematiky a cvičení
z českého jazyka
pro žáky, kteří mají problémy se zvládnutím
učiva, doučování z českého jazyka a matematiky
motivovaným a nadaným žákům v rámci
placených kroužků konverzaci v anglickém jazyce
od 7. ročníku výběr dalšího cizího jazyka
(německý a ruský jazyk)
spolupracujeme se středními školami - zejména
se školami se sportovním zaměřením a se
zaměřením
na
informační
technologie
bezproblémový přechod na střední školy
pořádáme společné akce pro děti a jejich rodiče,
seznamovací akce pro nově vznikající třídní
kolektivy

















vlídnost k žákům z cizích zemí - vypracovaný
systém práce se žáky, kteří neovládají český jazyk
podporujeme sportující mládež – spolupracujeme
se sportovními kluby - uvolňujeme žáky na
tréninky dle smluvených pravidel a v souladu
s platnou legislativou
naši žáci se hojně účastní a často dobře umísťují
ve sportovních, vědomostních a jiných soutěžích
při hodinách tělesné výchovy využíváme dvě
tělocvičny a víceúčelový sportovní areál, který
se nachází v areálu školy, navštěvujeme
i nedaleký volnočasový areál Rolava
děti mohou trávit svůj volný čas v nejrůznějších
kroužcích: florbal, basketbal, volejbal, angličtina,
keramika, přírodovědný kroužek, výtvarný
kroužek, kroužek šikovných rukou a další
nabízíme také tradiční historický kroužek
Varybáček, který pořádá výpravy za krásami
a zajímavostmi našeho města i blízkého či
vzdálenějšího okolí
máme školní minipodnik Rodoklub, který
podporuje spolupráci mezi mladšími a staršími
dětmi, mezi dětmi a dospělými
podporujeme v dětech lásku ke knížkám,
účastníme se besed v knihovně, čtenářských
soutěží i Noci s Andersenem
děti
mohou využívat školní
knihovnu
i knihobudku
děti se mohou realizovat při tvorbě školního
časopisu Myš?-Maž!
vlastníme kinosál, který využíváme k řadě
koncertů a různých představení
rozvíjíme v dětech přirozený vztah k přírodě na
naší školní zahradě, kde máme i bylinkovou
zahrádku






















k výuce využíváme třídy vybavené interaktivními
tabulemi, které žákům zpestří výuku, dále dílny,
kuchyňku, místnost pro šití
moderně vybavené počítačové učebny
máme nové učebny přírodopisu a fyziky
vybavené
moderními
informačními
technologiemi a mikroskopy
provozujeme školní družinu, která se nachází
v budově školy a je otevřena denně od 6:00 do
16:30
nabízí bohatý celoroční program
logopedickou pomoc – např. procvičování
logopedických cvičení, která Vám zadal logoped
jako domácí úkol
výuku angličtiny, kterou zajišťuje zkušená
lektorka Mgr. Lenka Teturová, která vyučuje
angličtinu v mateřských školách a při výuce klade
vysoký důraz na srozumitelnost a kvalitu výuky
tak, aby ji pochopili i ti nejmenší
v rámci školní družiny mohou žáci také
navštěvovat mnoho kroužků, takže nemusíte své
dítě odpoledne na kroužky doprovázet
žáci dojíždějící do školy ze vzdálenějších oblastí
mají možnost využívat ráno před vyučováním
prostory školní družiny (od 6:00 do 7:30)
všichni naši žáci mohou uplatnit 10% slevu
v odpoledních kurzech soukromé jazykové školy
s názvem E-jazykovka, která sídlí přímo ve škole
máme školní jídelnu, jejíž přednostní je, že vaří
bez použití instantních přípravků
naše škola se také zapojuje do projektů
financovaných z EU

Webové stránky školy: zskonecna.webnode.cz

