
Charakteristika školy 
 

 
Základní škola Dobiášova se nachází v liberecké čtvrti Rochlice. V dostupnosti je přímé autobusové spojení. Naše škola je školou úplnou, 

plně organizovanou základní školou, jejíž optimální kapacita je stanovena na 680 žáků. 

Výuka probíhá ve všech devíti ročnících a v každém jsou tři třídy. Součástí školy je školní družina. Škola nabízí na druhém stupni studium ve 
sportovních třídách zaměřených na lehkou atletiku (6. - 9. třídy). Od 4. tříd sportovní přípravné třídy. Od školního r. 2003/4, kdy byla 
dokončena stavba haly, probíhá spolupráce s FBC Liberec. 

Škola nabízí žákům možnost výběru studia ze dvou vzdělávacích programů zakončených v 9. ročníku jednotným výstupem. Pravidelně 
používá vlastních srovnávacích testů jako prostředků k hodnocení očekávaných výstupů a vzdělávacích pokroků žáka ve všech ročnících. 

Většina žáků má trvalé bydliště v Liberci 6, dojíždějí k nám ale i žáci z jiných částí Liberce a okolí. Téměř v každé třídě jsou integrovaní žáci 
se specifickými poruchami učení nebo chování, s nimiž pracují učitelé podle individuálních plánů. Někteří žáci odcházejí po 5. ročníku na 
gymnázia. Úbytek žáků se snažíme řešit od 6. ročníku náborem do sportovních tříd.  

 
Škola je školou patrovou, která neumožňuje bezbariérový přístup. Výuka probíhá na třech patrech. V přízemí se nachází školní družina, 

žákovská kuchyňka. V prvním patře jsou dvě odborné učebny PC a učebna hudební výchovy, ve třetím patře je multimediální učebna 
s interaktivní tabulí. V suterénu se nachází prostorná školní jídelna s vlastní kuchyní, 2 tělocvičny a sportovní hala, bazén, vířivka, sauna, pára, 
pobočka městské knihovny, školní dílna. Na každém patře jsou oddělená sociální zařízení. V okolí školy se nalézá školní pozemek a sportovní 
areál (travnaté fotbalové hřiště s automatickou závlahou, atletická dráha, doskočiště, tři hřiště s umělým povrchem). 

Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pobyt ve škole, příchod a odchod žáků je z hlediska bezpečnosti stanoven ve školním řádu. 
Je zajištěn pitný a stravovací režim projektem školní mléko, školním občerstvením, školní jídelnou a automaty v prostoru sportovní haly. 
V objektu školy se nachází ordinace dětského lékaře. 

 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a od 1. ledna 2003 je zařazena do sítě škol. Má právní subjektivitu a hospodaří jako 
příspěvková organizace. Je největším zařízením zřizovatele, jímž je SML. Vytváří velmi dobré vzdělávací podmínky a získala statut fakultní 
školy Pedagogické fakulty Technické univerzity.  



 
Vedení školy zajišťuje kvalifikovanou výuku na obou stupních. Odborná a pedagogická kvalifikovanost učitelského sboru dlouhodobě 

převyšuje 85%. Mezi výrazné aktivity školy patří velký počet zájmových kroužků, nejen ve sportovních oblastech. 
 
Výchovně vzdělávací činnost se přizpůsobuje zájmu žáků a rodičů. Moderní využití didaktických pomůcek a počítačových sítí je 

samozřejmostí. Kritériem úspěšnosti vzdělávacího procesu naší školy je osvojení si klíčových kompetencí u co největšího počtu žáků 
formulovaných v profilu absolventa školy, zejména pak schopnost dál se vzdělávat a mít o vzdělání přirozený zájem. Za prioritní subjekt 
hodnocení úrovně vzdělávání považujeme rodičovskou veřejnost. 

 
Škola organizuje výměnné pobyty do zahraničí, kde udržuje partnerské vztahy. Výsledkem její systematické činnosti a práce pedagogů je 

velký zájem rodičů o umístění dětí do této školy. 
 


