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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Historie 

Škola byla slavnostně otevřena 3. září 1979 jako třináctitřídní. Tvořily ji pavilony prvního a druhého 

stupně, pavilon mimoškolní výchovy a stravovací pavilon, odborné učebny a tělocvična. 

V prvním školním roce do dvanácti tříd chodilo více než 300 žáků především ze sídliště Plešivec a z 

Nového Spolí. 

K podstatné změně v organizaci školy došlo ve školním roce 1983/84, kdy základní škola na Plešivci 

byla sloučena se základní školou Tavírna. V budově na Plešivci byly pouze třídy 1. stupně, a to 

celkem šestnáct (po čtyřech v každém ročníku). Plešiveckou školu v tomto školním roce navštěvovalo 

465 žáků. Třídy z 2. stupně zůstaly ve školní budově na Tavírně. Ve školním roce 1989/90 došlo opět 

ke změně. ZŠ Tavírna byla zrušena a všichni žáci přešli do ZŠ na Plešivci. V té době zde bylo 21 tříd 

s 558 žáky. 

Změny ve společnosti v listopadu 1989 vytvořily vhodný prostor pro změny ve výchově a vzdělávání. 

Začal se vyučovat německý a anglický jazyk, škola postupně získala počítačové vybavení pro výuku 

informatiky a stálou pozornost věnovala zlepšování podmínek pro různá sportovní odvětví a 

mimoškolní zájmovou činnost. 

 

Současnost 

Ve školním roce 2022/2023 je v naší škole 20 tříd s 450 žáky.  Naše základní škola má několik 

odborných učeben: určeny pro fyziku a chemii, přírodopis, školní dílny a pro výtvarnou výchovu. 

Součástí výtvarné dílny je modelovna, ve které je potřebné vybavení včetně elektrické pece. Škola má 

informační centrum, do něhož je zahrnuta knihovna a dvě učebny vybavené počítači. K dispozici je i 

mobilní IPadová učebna. Kromě vlastní výuky informatiky mohou děti počítačové učebny a knihovnu 

využívat i v době mimo vyučování. Součástí školy je tělocvična, která je v provozu do večerních hodin 

i o víkendech, kdy ji využívá veřejnost. Pro sport a tělesnou výchovu jsou určeny také 

zrekonstruované volejbalové kurty, nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletická dráha s 

doskočištěm. 

JSME ČTENÁŘSKÁ ŠKOLA 

Naše škola je již několik let zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu, a dosáhla statutu 

“Čtenářské školy”. Tento projekt je finančně i organizačně zajišťován o.p.s. Pomáháme školám k 

úspěchu na základě zadání i financování od rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner 

Family Foundation. 
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Posláním projektu Pomáháme školám k úspěchu je podporovat zapojené veřejné školy tak, aby 

se v nich mohl učit naplno a s radostí každý žák. 

Jeho náplní je systematické rozvíjení čtenářských dovedností všech žáků školy a to nejen v českém 

jazyce, ale také v oborech jako jsou prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, dějepis, zeměpis, 

chemie, fyzika, výchovy. Čtenářství a práce s textem bylo pro naši školu důležité již dříve, což 

dokazuje i to, že  většina sboru absolvovala Základní kurz RWCT - Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení. Již čtyři učitelé získali titul Certifikovaný učitel RWCT a jeden z nich je i  certifikovaným 

lektorem RWCT. 

Nedílnou součástí výuky českého jazyka se staly dílny čtení zaměřené hlavně na čtenářství 

prožitkové. Pozorujeme, že děti, které čtou beletrii, mají lepší slovní zásobu, snadněji se vyjadřují, 

snadněji se učí. 

Velkou pozornost škola věnuje také době mimo vyučování. V provozu jsou tři oddělení školní družiny 

a školní klub, který mohou navštěvovat děti ze 3.-9. tříd. Školní družina i školní klub organizují pro děti 

řadu zajímavých akcí. 

Rozšířili jsme nabídku zájmových kroužků. Jejich konkrétní nabídka se každoročně mítrně mění a je 

vždy prezentována na webových stránkách školy. 

Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny PC. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i 

kopírku a společně se schází ve sborovně. Sportovní areál mohou ve volném čase využívat i učitelé. 

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Podle potřeby 

žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Na prvním stupni navštěvují dyslektický kroužek 

pro nápravu čtení. 

Součástí školy je i moderně vybavená půjčovna lyží, které si mohou vypůjčit nejen děti, ale i veřejnost. 

S velkou podporou Městského úřadu Český Krumlov se nám daří zlepšovat prostředí školy. Máme 

zmodernizovanou učebnu fyziky a chemie, nové sociální zázemí v pavilonu mimoškolní výchovy, nové 

zářivkové osvětlení a barevné nátěry chodeb. Od roku 2008 využíváme školní jídelnu, která byla 

přestavěna nákladem 25 milionů korun. Žáci školy mohou používat nové interaktivní tabule, 

mikroskopy, sportovní náčiní a další vybavení, jež škola dostala v rámci grantu z prostředků Evropské 

unie. Každoročně se snažíme o renovaci části školy, aby i školní prostředí přispívalo k vizi školy. 

Pedagogický sbor má 37 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. Všichni jsou plně 

kvalifikovaní nebo svou kvalifikaci studují. Ve škole pracují metodická sdružení, výchovný poradce pro 
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volbu povolání, metodik prevence sociálněpatologických jevů a výchovný poradce pro integraci. 

Většina učitelů prošla kurzy: Kritické myšlení, Týmová spolupráce, Osobnostní a sociální výchova, 

Emoční inteligence, Respektovat a být respektován, Kurz první pomoci, MBTI 1, 2, 3 atd. Všichni 

učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. 

Charakteristika žáků 

Převážná většina žáků jsou děti z okolního sídliště, ale dobrá pověst naší školy a kvalitní práce učitelů 

je ve městě známa, a proto k nám přijíždějí i děti z blízkého a vzdálenějšího okolí. Máme dobré 

zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné 

dohodě s vyučujícím; v době konzultačních hodin a třídních schůzek (žáci mohou být přítomni při 

jednání rodičů a učitele); ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá den 

otevřených dveří s dílnami pro děti i rodiče, besídky a jarmarky atd.). Rodiče jsou o činnosti školy 

informováni prostřednictvím webových stránek školy či elektronické žákovské knižky. Naše škola je 

zapojena do projektu Rodiče vítáni. 

Úzce spolupracujeme s obcí, referátem životního prostředí Městského úřadu, škola je zapojena do 

dlouhodobé spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, SVP Spirála, městskou knihovnou, 

s místními muzei, galeriemi, základní uměleckou školou, domem dětí a mládeže, Českým červeným 

křížem, městskou policií, hasičským záchranným sborem, střediskem ekologické výchovy Šípek a 

Centrem pro pomoc dětem a mládeži. 

  

Hodnoty školy 

Už nedílnou součástí naší školy a její kultury, jsou naše školní hodnoty, které odráží charakter naší 

školy a práce. Tyto vybrané a rozklíčované hodnoty zařazujeme do veškerých činností ve škole. 

Spolupráce - Domlouváme se a dohody dodržujeme 

Komunikace - Zdravíme se, Nasloucháme si a Poznáváme se 

Individualizace - Hledáme a podporujeme potenciál 

Tolerance - Vzájemně se uznáváme 
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Odpovědnost 

Zodpovídám za svou práci a přemýšlím, co a jak zlepším. Nebojím se udělat chybu. 

Říkám si o pomoc 

Dodržuji společná pravidla 

Přijímám důsledky svého jednání 

Důvěra 

Hledáme a vytváříme příležitosti pro společně trávený čas 

Jednáme otevřeně a s pochopením 

Soustředíme se na dobré v nás a mezi námi 
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