Charakteristika školy
Školní rok

Počet tříd

Počet žáků

1. stupeň

2. stupeň

1. stupeň

2. stupeň

2013-2014

20
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483

253

2014-2015

21

11

496

264

Počet pedagogických
pracovníků
Vyučující Školní
Asistent
družina pedagoga
38
9
1
43

9

1

Úplnost a velikost školy
Základní škola Pohůrecká 16, České Budějovice se nachází ve východní části města, v Suchém
Vrbném. Leží v klidném prostředí obklopeném rodinnými domy a zahradami. Škola je úplná,
s devíti postupnými ročníky. Počet žáků školy je okolo 760. Na prvním stupni je většinou po
třech a více třídách v každém ročníku. Na druhém stupni je po dvou, nebo třech třídách každém
ročníku. Průměrná naplněnost tříd je přibližně 25 žáků.

Vybavení školy
Škola se skládá ze sedmi budov. Třídy 1. a 2. ročníku jsou umístěny společně s odděleními
družiny v budově označované jako 3. pavilon, přízemí jsou umístěny šatny. Tento pavilon je
propojen chodbou s další budovou, kde se nachází další oddělení družiny a malá tělocvična
využívaná prvními a druhými třídami a školní družinou. V budově je umístěna učebna hudební
výchovy.
V budově označované jako 2. pavilon se nachází třídy určené pro 3. až 5. ročník. V přízemí
budovy je umístěna učebna informatiky, učebna hudební výchovy, školní dílna, cvičná
kuchyňka a školní knihovna. Školní knihovna je určena pro žáky a pedagogické pracovníky
školy a obsahuje na 5000 knih.
V další budově, 1. pavilon, jsou umístěny třídy 2. stupně. V 1. pavilonu je umístěna učebna
informatiky, učebny přírodopisu, zeměpisu a jazyků s interaktivními tabulemi, společná učebna
chemie a fyziky.
Pro 1. a 2. pavilon jsou prostorné šatny, určené vždy pro jednu třídu umístěné v samostatné
budově spojené chodbou s oběma pavilony.
Pro výuku tělesné výchovy, především pro žáky 3. až 9. tříd, je k dispozici tělocvična, kterou
lze rozdělit na dvě samostatné části. U tělocvičny jsou k dispozici šatny se sprchami. Ve

venkovním areálu školy je k dispozici závodní ovál o délce 225 m, travnaté hřiště, asfaltové
hřiště na volejbal a basketbal. Dále je dispozici dráha a doskočiště pro skok daleký a sportoviště
na vrch koulí. Venkovní areál školy využívá hojně pro svoji činnost i školní družina.
Školní stravování je zajištěno ve školní jídelně, vybavené jídelními sety, která produkuje přes
720 obědů denně.
Vyučující mají k dispozici v každém pavilonu sborovnu, kabinety, pro jednání s rodiči je
vyhrazena samostatná místnost v 1. pavilonu. V každé sborovně jsou k dispozici počítače.
Učitelé mají volný přístup na internet. V kanceláři školy a sborovnách jsou k dispozici kopírky,
počítače, tiskárny.

Charakteristika pedagogického sboru
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikováni.

Spolupráce s rodiči
Rodiče jsou o průběhu výchovně vzdělávání procesu žáků informováni průběžně mimo jiné na
třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících.

Školská rada
Školská rada byla zřízena a pracuje při naší škole podle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb –
Školský zákon.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
Škola spolupracuje při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s Pedagogicko
psychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče a příslušnými odbory Magistrátu města
České Budějovice.

Charakteristika žáků
Většina žáků naší školy žije v městské části Českých Budějovic Suchém Vrbném a v obci
Srubec. Někteří žáci dojíždí z ostatních částí Českých Budějovic, využívají tak dobrého spojení
MHD. Celkový počet žáků se průběžně zvyšuje a je limitován celkovou kapacitou školy (800).

