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Charakteristika školy
Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 je zřízena jako příspěvková organizace s právní
subjektivitou. Organizace vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální,
školní družiny a školní jídelny.
Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 77 žáků v 9 třídách základní školy
praktické a 14 žáků ve 2 třídách základní školy speciální.
Školu navštěvují především žáci z Českého Krumlova a Větřní (více než polovina žáků) a
dalších 24 obcí z jejich okolí. Pro některé sociálně slabé rodiny s větším počtem dětí je denní
dojíždění finančně náročné.
Ve škole pracovalo ve školním roce 201/2011 16 pedagogických pracovníků a 7 provozních
zaměstnanců.
Školu tvoří uzavřený areál s budovami čp. 19 a čp. 151, se školním dvorem a asfaltovým
hřištěm. Škola má v užívání školní zahradu s altánem. Škola má celkem 20 učeben, mezi které
patří dřevodílna, kovodílna, cvičná kuchyňka, keramická dílna a dvě pracovny dívek.
V souvislosti s poklesem počtu žáků a s tím spojeném poklesu počtu tříd byly některé učebny
přeměněny zpět na odborné pracovny (učebna fyziky, chemie a přírodopisu, učebna hudební
výchovy, učebna výtvarné výchovy). V roce 2002 byla v rámci programu Internet do škol
zřízena počítačová učebna, která je vzhledem k počtu žáků velmi nevyhovující. Dále má škola
k dispozici kabinety (1. stupně, 2. stupně, tělesné výchovy, knihovnu, kabinet pracovního
vyučování chlapců, kabinet pracovního vyučování dívek, sklad učebnic), ředitelnu, pracovnu
zástupce ředitele, 2 sborovny, tělocvičnu a malou místnost, která je využívána jako školní
družina (druhé oddělení školní družiny působí ve třídě). Část pomůcek je uložena v půdních
prostorách stejně jako spisovna školy. Ve škole funguje žákovská a učitelská knihovna.
Nové i starší tituly jsou pravidelně využívány při výuce, řadu knih si žáci půjčují
domů.
Vybavení audiovizuální technikou je na dobré úrovni, každý rok se nakupují nové moderní
pomůcky a v rámci možností se modernizuje i technické vybavení. Ve škole se zvyšuje počet
pomůcek pro reedukaci a kompenzaci vývojových poruch učení. Učebna výpočetní techniky
byla nevyhovující svým malým prostorem, všechny zastaralé počítače z původního vybavení v
rámci projektu INDOŠ byly vyřazeny a nahrazeny novými, o prázdninách letošního školního
roku byla přemístěna do jiné učebny. Škola má tři interaktivní tabule.

