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• Projekt Robotika

• Víkend otevřených zahrad

• Partnerství se ZŠ Dobřany

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

T. G. M.

Značná pozornost je věnována klimatu školy, tak aby žáci mohli být na svoji školu hrdi.

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Masarykova základní škola Plzeň je úplnou základní školou poskytující základní vzdělání

od 1. do 9. ročníku s jednou nebo dvěma třídami v každém ročníku.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Na škole vyučuje průměrně 25 pedagogických pracovníků, z toho třetina jsou muži.

Potřebnými úpravami svého vnitřního vybavení budova reaguje na aktuální požadavky

školního provozu a zůstává tak stále školou moderní.

Vstupní halu zdobí busta prezidenta T. G. Masaryka, jehož odkaz mají pedagogové školy

při výchově a vzdělávání na mysli:

„Ne násilím, ale mírně,

 ne mečem, ale pluhem,

 ne krví, ale prací,

 ne smrtí, ale životem k životu.“

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Masarykova základní škola Plzeň je úplnou základní školou s prvním, primárním (dále jen

I. stupeň), a druhým, nižším sekundárním stupněm (dále jen II. stupeň), poskytuje základní

vzdělání od 1. do 9. ročníku. Je školou s dlouhodobou tradicí, která již po desítky let plní

svoji výchovnou a vzdělávací funkci. 

Výuka na škole byla zahájena 1. února 1923.

Budova Masarykovy základní školy je první školní budovou postavenou v Plzni na náklady

obce po vzniku samostatné Československé republiky. Byla postavena v letech 1921 - 1923

podle návrhu Ing. arch. Hanuše Zápala, patrně nejvýznamnějšího plzeňského architekta I.

poloviny 20. století. Hlavní vstupní portály budovy, původně rozdělené na chlapeckou část

a dívčí, zdobí dodnes sousoší akademického sochaře O. Waltra.

U položení základního kamene školy 2. října 1921 byl osobně přítomen T. G. Masaryk,

který již v červnu téhož roku vyhověl žádosti obce, aby škola mohla nést jeho jméno.

Od doby svého vzniku budova školy jen nepatrně změnila svoji vnější podobu a pro své

architektonické kvality byla zařazena v roce 2003 mezi nemovité kulturní památky.


