
Charakteristika školy 

 

Základní škola Na Líše má od roku 1995 statut fakultní školy Pedagogické fakulty 

UK. V roce 2003 byla škola zařazena do evropského projektu „Škola podporující 

zdraví“ a je také 1. bezbariérovou školou v Praze 4. 

 

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 

Škola je úplnou školou, která poskytuje vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. 

Kapacita školy je stanovena na 440 žáků. 

  

CHARAKTERISTIKA  PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Ve škole pracuje kvalitní tým zkušených pedagogů, který zároveň pravidelně při 

studentských praxích připravuje studenty vysokých škol na výkon svého budoucího 

povolání.. 

Vzhledem k zaměření školy pracují aktivně všichni učitelé s PC, internetem a 

elektronickou poštou. Pravidelně se vzdělávají v oblasti práce se žáky se SVP. Od 

září 2007 ve škole pracuje speciální pedagožka, která u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami provádí reedukaci VPUCH, vede logopedii, KUPOZ a v 

případě zájmu nabízí odborné konzultace rodičům žáků se SVP. Integrace žáků se 

SVP je zajištěna při doporučení SPC asistenty pedagoga. 

Každoročně se účastní zdravotnických kurzů pro pedagogy. Všichni učitelé  1. 

stupně a matematiky na 2. stupni absolvovali školení  výuky matematiky podle 

prof. Hejného. 

Ve škole pracují 2 výchovné poradkyně: 

- výchovná poradkyně pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- výchovná poradkyně pro volbu povolání, pro řešení výchovných problémů a 

preventista rizikového chování. 

  

Dlouhodobé projekty 

Škola je zařazena do sítě zdravých škol. V souladu s vládním projektem "Zdraví 

21" a programem "Školy podporující zdraví" jsou budovány podmínky pro zdravé 

školní klima, snížení stresovosti prostředí a podporu zdravého učení. 

  

  



Podmínky školy 

V současné době vyhovuje všem předpisům, které jsou stanoveny pro školní 

budovy a stravovací zařízení. 

Školní budova je rozdělena na pavilony A, B, C a D. Pavilon A je určen pro třídy 1. 

stupně a jeho umístění zajišťuje nejmladším žákům jak klidový režim, tak možnost 

relaxace i výuky ve venkovních prostorách školy. Všechny třídy pavilonu B, kde 

probíhá výuka žáků 2. stupně, jsou zařízeny jako odborné učebny. Většina z nich 

slouží v případě potřeby i jako kmenové třídy. Škola disponuje dvěma učebnami 

informatiky s 50 PC pracovišti. 

Všechny odborné učebny a kmenové třídy  jsou vybaveny interaktivními tabulemi s 

dataprojektory. V učebnách fyziky, přírodopisu a ateliéru Vv jsou žákům k dipozici 

další počítačová pracoviště s přístupem k internetu. Dalším informačním centrem je 

školní knihovna se sedmi PC pracovišti.  Ve spolupráci se SŠGH vybudováno 

kuchyňské studio . 

V prostorách pavilonu C jsou i 4 oddělení školní družiny a školní kuchyně s 

jídelnou Školní družina využívá relaxační venkovní zázemí. Materiálové vybavení 

školní družiny je pravidelně každý rok obnovováno a modernizováno.   

V pavilonu D jsou umístěny dvě tělocvičny včetně zázemí. 

 

Mezinárodní projekty 

Pravidelně hledáme partnery pomocí projektu Comenius s účasti na nabízených 

projektech. 

Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

Při škole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a pedagogů (SRP). Tvoří jej 

volení zástupci tříd. 

Úkolem sdružení je spolupráce se školou při organizačním a finančním zajišťování 

tradičních akcí. 

Od roku 2003 ve škole pracuje školská rada, která v současné době plní své úkoly 

podle zákona č. 561/2004 Sb. 

V oblasti školského poradenství spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou pro Prahu 4. Při integraci žáků s postižením poskytují škole odborné 

služby Speciálně pedagogická centra. 

 


