Charakteristika školy (aktualizace této kapitoly k 1. 9. 2019)
Úplnost a velikost školy
Základní škola pracuje ve školním roce 2019-2020 jako úplná škola s prvním i druhým stupněm.
Poskytuje základní vzdělání cca 407 žáků v 19 třídách. Na prvním stupni je 10, na druhém stupni 9 tříd,
v každém ročníku jsou zpravidla 2 paralelní třídy (od 1. 9. 2019 3 třídy v 6. ročníku).
Vybavení školy
Škola je postavena jako pavilonová, jednotlivé pavilony jsou spojeny spojovacími chodbami. Komplex
tvoří 3 učebnové pavilony, sportovní hala a školní kuchyně s jídelnou. Školní kuchyně je součástí školy.
Celý komplex byl budován postupně. V roce 1974 se otevřel jeden samostatný učebnový pavilon jako
neúplná škola, v roce 1985 byly dokončeny další dva učebnové pavilony a školní kuchyně, od té doby
pracuje škola jako úplná základní škola se všemi ročníky. Sportovní hala byla uvedena do provozu v roce
1996.
Ke škole patří dvůr se zahradou a sportovní areál. Venkovní prostory slouží k relaxaci žáků během
velkých přestávek a volna mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
Pro práci jsou využívány odborné pracovny. Kromě sportovní haly pro výuku tělesné výchovy disponuje
škola učebnou pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků,
výpočetní techniky, žákovskou knihovnou, žákovskou kuchyní a dílnou. Pro prezentaci učiva jsou
využívány datové projektory ve všech odborných učebnách i kmenových učebnách.
Vybavení pomůckami a učebnicemi je závislé na omezených finančních zdrojích poskytovaných ze
státního rozpočtu. Pro přípravu učebních textů a vlastních výukových materiálů jsou používány kopírovací
stroje.
Součástí školy je i školní družina, která pro svá 3 oddělení využívá prostory v budově školy.
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupkyně ředitele, 10 učitelů pro 1. stupeň, 15 učitelů pro
2. stupeň, 3 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga. Všichni pracovníci mají pro svou práci plnou kvalifikaci.
Podíl mužů je 18 %. Většina předmětů je vyučována aprobovaně, výuka cizích jazyků je zajištěna výhradně
učiteli s potřebnou kvalifikací.
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
V současné době škola připravuje spolupráci s bavorskou školou, připravuje se na naplňování úkolů
v rámci projektu „Šablony II.“
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Od roku 2005 je ustanovena školská rada, při škole je zřízeno i Sdružení rodičů. Ve výboru Sdružení má
každá třída svého zástupce. Škola dále spolupracuje především s ostatními školami v Kaplici, s odborem
sociálních věcí Městského úřadu Kaplice, Kulturním a informačním centrem v Kaplici, Pedagogickopsychologickou poradnou v Českém Krumlově, poradenským zařízením Spirála v Českém Krumlově a
Úřadem práce v Českém Krumlově.

