
Vybavení školy 

Výuka probíhá v  prostorných  a 

světlých  kmenových učebnách, - 

díky zapojení do projektu EU peníze 

školám jsou všechny vybavené inter-

aktivními tabulemi a v 9 odborných 

učebnách 

- 2 učebny informatiky (připojení k 

internetu) 

- 1 jazyková učebna s interaktivní 

tabulí 

- multimediální učebna s elektrickým 

rozvodem k výuce Fy a Ch 

- učebna hudební a výtvarné výchovy 

(s interaktivní tabulí) 

- učebna zeměpisu s interaktivní 

tabulí 

- učebna přírodopisu s interaktivní 

tabulí 

- učebna pro výuku pracovních čin-

ností (dílny) 

- školní kuchyňka. 

V prostorách pavilónu prvního stup-

ně se nachází žákovská a učitelská 

knihovna. První i druhý stupeň má ve 

svých pavilónech sociální zařízení 

pro žáky, žákyně i učitele. 

 
Ke škole patří dvě tělocvičny a spor-

tovní areál s umělým povrchem, kte-

rý je možno využívat pro atletiku a 

dvě hřiště pro míčové hry, posilovna 

a přilehlé hygienické zázemí 

s oddělenými šatnami, sprchovým 

koutem a toaletami.  

Žáci se stravují v moderně zařízené 

školní jídelně v areálu školy, 

k jejímuž příslušenství patří i vlastní 

sociální zázemí. Provoz školní jídelny 

je řízen elektronickými čipy 

s možností výběru jídel.  

Základní škola s rozšířenou výu-

kou tělesné výchovy je malá  pa-

vilónová škola, založena 1961. 

Je úplnou základní školou, 

s kapacitou 380 žáků, kterým 

poskytuje základní vzdělání v 1. 

až 9.postupném ročníku.  

Škola je umístěna v blízkosti 

centra, v klidné zóně nedaleko 

sportovního centra města, 

s dostupností městské i státní 

dopravy.  
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ZŠ Na Stínadlech 

ZŠ Na Stínadlech  od 1. třídy výuka anglického ja-

zyka 

 ve všech třídách školy interak-

tivní tabule 

 velký výběr zájmových činností 

 od 2. ročníku navýšená hodina 

tělesné výchovy 

 od 6.ročníku výběr seminářů + 

druhý cizí jazyk 

 

Rádi  mezi námi  uvítáme  

všechny  děti. 


