
2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, 

poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké 

školy.  

Škola má letitou historii a tradici, prošla postupnou rekonstrukcí a modernizací, stala se tak 

bezbariérovou školou s možností vzdělávání žáků s tělesným postižením.  

Dlouholetá spolupráce s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické 

univerzity v Liberci přinesla základní škole v roce 1996 statut fakultní školy. Škola poskytuje 

zázemí pro řízenou praktickou přípravu studentů učitelství.  

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna na okraji města Liberce.  

Okolní přírodní prostředí využíváme ke sportovním aktivitám, vycházkám, volnočasové 

náplni školní družiny a společným akcím pedagogů, žáků a rodičů.  

Školu navštěvují žáci nejen ze školského obvodu, ale i ze vzdálenějších oblastí. Nevýhodou 

školy je poměrně frekventovaná komunikace v její těsné blízkosti, proto je bezpečný pohyb 

žáků v okolí školy zajišťován ve spolupráci s místní policií.  

2.3 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a 

dalšími sociálními partnery  

Školní parlament  

Dění ve škole mají žáci možnost ovlivnit od začátku školního roku 2006/2007. Jedenkrát 

měsíčně jsou žáci informování o plánovaných aktivitách a záměrech školy. Zástupci 4. až 9. 

tříd přinášejí podněty, nápady, připomínky, zpětnou vazbu ze života tříd a celé školy. Každá 

třída má svoji třídní spolusprávu, která tvoří mezičlánek demokratického řízení.  

Podporována je vlastní iniciativa, návrhy akcí, činností, projektů.  

 

 

 



Spolupráce s rodiči  

Užší spolupráce s rodiči, zintenzivnění komunikace s nimi je jedním z cílů školy.  

 Rodiče žáků jsou informováni o dění ve škole, výsledcích vzdělávání a 

výchovy  prostřednictvím pravidelných třídních schůzek, které mají různý způsob 

organizace včetně tripartity a individuálních konzultací.  

 Webové stránky zajišťují každodenní informovanost, vhled do života tříd, 

fotodokumentaci všech akcí a poskytují rodičům možnost písemného kontaktu 

s jednotlivými učiteli.  

 Klub rodičů a přátel školy složený ze zástupců jednotlivých tříd je pravidelně 

informován o realizovaných i plánovaných akcí školy, personálních záležitostech, 

finanční situaci atd.  Klub rodičů a přátel školy se pravidelně finančně podílí na 

zajišťování mnoha školních akcí.  

 Školská rada umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogům a zřizovateli podílet 

se na správě školy, svojí činností napomáhá dobré spolupráci.  

 Škola a školní družina každoročně organizuje pro zákonné zástupce žáků mnohé 

kulturní a jinak zaměřené akce.  

2.4 Charakteristika pedagogického sboru  

Dlouhodobým cílem školy je kvalitní pedagogický sbor - personálně stabilní, plně 

aprobovaný a vzájemně spolupracující tým. Na škole pracují dvě výchovné poradkyně, 

metodik prevence patologických jevů, koordinátoři ICT. Na svoji odbornou činnost jsou tito 

pedagogové plně odborně kvalifikovaní.  

Pedagogové se účastní vzdělávacích akcí dle vlastní aprobace a aktuálních potřeb školy.  

2.5 Dlouhodobé projekty  

Škola se zapojuje do projektů vypsaných MŠMT,  Evropské unie, Krajského úřadu  i 

Magistrátu města Liberec.  Využíváme všech prostředků k získání financí pro školu. Každý 

rok se  škola zapojuje do nových projektů, seznam všech projektů bude jako příloha  tohoto 

dokumentu vždy aktualizována na začátku nového kalendářního roku. 


