2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
Základní škola Český Krumlov, Linecká ulice 43 poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění
kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence
představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a
umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.
Škola je plně organizovaná s devíti postupnými ročníky. Ve většině ročníků má po jedné třídě.
Školní budova optimálně pojme 400 žáků. Naše školní zařízení navštěvují především děti z Českého
Krumlova a přibližně jednu třetinu tvoří dojíždějící z okolních obcí, především z Hořic na Šumavě,
Přídolí, Kájova, Dolního Třebonína a dalších míst regionu.
Máme bohaté zkušenosti s výukou sluchově, zrakově i tělesně postižených žáků, spolupracujeme
se Speciálním pedagogickým centrem v Českých Budějovicích. Věnujeme se i žákům integrovaným
na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Využíváme nabídek a akcí Spirály
(např. seznamovací pobyty pro šesté ročníky) a Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Projektové
pracoviště Bouda. Zkušenosti máme i s výukou cizinců.
Všichni žáci mají možnost účastnit se soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT a dalšími
organizacemi, např. Českým červeným křížem, Policií ČR, sportovními organizacemi atd.
Celý školní areál leží v centru města, okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní
družiny a pro tělesnou výchovu: městský park, sportovní hala, plavecký bazén, zimní stadion a
atletický stadion. Skvělá je dostupnost Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže. Budova
školy má bezbariérový přístup a výtah.

2.2. VYBAVENÍ ŠKOLY
I když se škola nachází v historické budově, jsou nejen třídy, ale i ostatní prostory neustále
modernizovány. Žáci využívají odborné učebny chemie a fyziky, informatiky, cizích jazyků,
výtvarné výchovy, cvičný byt, kovodílnu, dřevodílnu, keramickou dílnu a školní zahradu. Plánuje se
využití půdních prostor k vybudování ateliérů pro výtvarnou a dramatickou činnost a zároveň i
stabilizačního bytu pro učitele. Po povodních zrenovovaná tělocvična je využívána díky pódiu i ke
kulturním vystoupením a akademiím. V rámci výuky žáci absolvují ve třetím a čtvrtém ročníku
plavecký kurs a v sedmém až devátém ročníku lyžařský výcvik. Volný čas mezi vyučováním mají
žáci možnost trávit ve školní klubovně, knihovně či atriu. Děti prvního stupně využívají školní
družinu, včetně herny, před i po vyučování. Po vyučování mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky
zřizované školou. Stravování je žákům poskytováno ve školní výdejně a jídelně, které splňují veškerá
hygienická kritéria Evropské unie.

2.3. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor je tvořen kvalifikovanými členy včetně asistentek pedagoga ve třídách s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a vychovatelek ve školní družině. Výchovný poradce a metodik
prevence sociálně patologických jevů úzce spolupracují s dětmi, pedagogy i rodiči.
Všichni pedagogičtí pracovníci si nadále zvyšují kvalifikaci prostřednictvím dalšího vzdělávání.

2.4. CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Základní informace o škole může rodičovská
veřejnost sledovat na webových stránkách školy. Rodiče dostávají informace o dění ve škole
prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných třídních schůzkách a mohou navštívit školu
kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím.
Škola pořádá pro rodiče a veřejnost různé akce, například školní jarmark, atletický čtyřboj aj.
Zástupci rodičů pracují ve Školské radě, která je pravidelně informována o činnosti, chodu,
výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji školy.
Kromě výše zmíněných subjektů spolupracujeme s Městskou knihovnou, Regionálním muzeem,
Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou, Spirálou, Centrem pro pomoc dětem a mládeži
o.p.s. Projektovým pracovištěm Bouda, Ekocentrem Šípek, Městskou policií a Úřadem práce
v Českém Krumlově.

2.5. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V rámci mezinárodní spolupráce se škola zapojuje do akcí pořádaných Městským úřadem a jeho
partnerskými městy (korespondenční soutěže, poznávací zájezdy: Aicha vorm Wald, Vöcklabruck aj.
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