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Část I.

Charakteristika školy
Název školy
Identifikátor
IČO
Adresa

:
:
:
:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7
600 112 292
63434504
Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6

Právní norma

:

příspěvková organizace

Zřizovatel
Adresa

:
:

Město Břeclav
nám. T.G.Masaryka 10, 690 81 Břeclav

Ředitelka školy
Webové stránky

:
:

Mgr. Jitka Šaierová
www.kptnalepky.cz

Součásti školy

:

základní škola
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
školní jídelna – výdejna

kapacita 300 žáků
kapacita 75 žáků
kapacita 50 žáků
kapacita 280 jídel
kapacita 83 jídel

Výše uvedená škola je školou úplnou.
Údaje jsou zpracovány dle zahajovacích výkazů k 30.9.2006
Školní rok
2006/2007

Počet žáků

Prům.počet žáků
na třídu

Počet tříd

Počet ročníků

1. stupeň

5

5

103

20,6

2. stupeň

4

4

72

18

Celkem

9

9

175

19,44

Celkový počet žáků v 1. ročníku : 25
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 12,5
Rada školy je podle §167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění zřízena od 1.1.2006.Byla řádně
zvolena dle volebního řádu. Hlasovací lístky a záznam průběhu voleb z řad rodičů a pedagogů jsou
uloženy v ředitelně.
Za zřizovatele: Martin Radkovič - místopředseda
Jarmila Šmídová
Za pedagogy:
Eva Vymyslická
Mgr. Lenka Horníčková - předseda
Za rodiče:
Pavel Husák
Vladimíra Mračnová
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Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
Základní škola

Číslo jednací
16 847/96-2

V ročníku
1.-9. ročník

Zařízení školního stravování
Počet strávníků
Typ jídelny – dle výkazu Z17-01

Celkem
žáci a děti

ŠJ - úplná
ŠJ výdejna
CELKEM

223
72
295

Zaměstnanci školy,důchodci Ostatní

159
65
224

23
7
30

41
41

Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2006
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

4
4

ŠD, která je součástí ZŠ
Počet vychovatelů
Školní družina

Počet oddělení

Počet dětí ve ŠD
Fyzické

Celkem

2

49

2

Přepočtené
1,66

Do školní družiny jsou zapsány děti od 1. do 5.třídy. Školní družina je rozdělena na 2 oddělení, která úzce
spolupracují a podle zájmu dětí se některé činnosti prolínají.
Do ranní družiny docházejí děti z obou oddělení, práce je tedy společná. Věnují se odpočinkovým
činnostem a přípravě na vyučování.
Odpolední družina zahrnuje odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti a přípravu na vyučování. Dětem
bylo nabízeno mnoho aktivit v různých oblastech např: výtvarné, rukodělné, sportovní, přírodovědné,….
Práce byla zaměřena hlavně na rozvoj schopností každého jednotlivce, byly vedeny nenásilnou formou ke
kamarádskému chování, ohleduplnosti a spolupráci.
Dodržovali jsme základní hygienické návyky, čistotu ve třídě a kulturu stolování ve školní jídelně.
Činnosti v ŠD probíhaly v souladu s věkovými a individuálními zvláštnostmi dětí a byly zaměřeny na
práci v kolektivu. Také jsme využívali pěkné počasí k pobytu na školním hřišti, v letních dnech koupání
v bazénu.
Kroužky
- tělovýchovný
Akce pořádané ŠD
- Mikulášská besídka s žáky 2. stupně
- zdravověda ( spolupráce s členy zdravotnického kroužku )
- MDD -zábavné dopoledne plné her a soutěží
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Akce pro děti s rodiči
- výroba gelových svíček a stojánků na ubrousky
- výzdoba květináčů ubrouskovou technikou
Ostatní akce
- Brno – divadlo Polárka
- loutková pohádka ,, DIVADLO S ÚSMĚVEM „
- výukový program na centru volného času DUHOVKA s názvem ,,ODPOLEDNE PLNÉ
POKUSŮ A OMYLŮ“
- účast ve výtvarné soutěži ,, Co má ráda moje maminka“
- výroba a prodej výrobků ke 130. výročí školy a ke Dni matek
- akce ,, Ahoj školo, ahoj prázdniny“- ukázka výtvarných technik a prezentace výrobků

Mateřská škola
MŠ
Celkem
Správní zaměstnanci
Pedagog.zaměstnanci

Počet oddělení MŠ
2
2
4

Počet dětí v MŠ
51

Počet učitelek MŠ
fyz. / přepoč.
2 /2,2
4 /4

Od 1.1.2004 je mateřská škola součástí naší základní školy. Děti jsou rozděleny do dvou tříd: Broučci a
Hvězdičky. Provoz zajištěn od 6.00 - do 16.30 hod.
Režim dne:
6.00 - 11.30 hod. - hry, denní cvičení, řízené činnosti, pobyt venku
8.30 - svačina
11.30 - oběd
12.30 - 16.30 hod. - odpočinek - dle potřeb dětí ( postupné vstávání),
odpolední zájmové činnosti
14.15 - odpolední svačina
Spolupráce MŠ a ZŠ
 Společná hodina tělocviku
 Návštěva dětí MŠ v I. tř.
 Návštěva dětí I. tř v MŠ – vánoce
 Olympiáda
 Veřejné vystoupení dětí k výročí školy a Dne matek
Akce pro děti a rodiče
 Mámo, táto, pojď si hrát
 Zdobíme stromeček
 Velikonoční kraslice
 Společné divadelní představení – Králíček Otíček
 Oslava Dne matek
 Karneval
Akce pro rodiče
 Schůzky rodičů
 Logopedická depistáž
 Anketa pro rodiče
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Kulturní akce – divadla v MŠ
 Září – Žádný strach
 Říjen – Kouzelné slůvko
 Listopad – Krtek a jeho kamarádi
 Prosinec – Vánoční pohádky
 Leden – O bábě chřipce
 Únor – Kubův bolavý zoubek
 Březen – Tři pohádky
 Květen – O pejskovi a kočičce
Předškoláci návštěva kina – Krtečkovy příhody
 Červen – Klauniáda
Hurá, škola končí
Ostatní akce
 Mikulášská nadílka
 Vánoční besídka
 Den otevřených dveří
 Den dětí
 Výlet do zoo
 Přednáška – třídění odpadů
 Slavnostní ukončení školního roku
Kroužky
 Výtvarný
 Rukodělný
 Angličtina pro nejmenší
Soutěže
 VV soutěž – Co má ráda moje maminka – I. místo v kategorii MŠ

Část II.

Údaje o pracovnících školy
*) veškeré údaje nezahrnují pracovníky MŠ
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků

14/ 100 %

Z toho odborně kvalif. dle z.č.563/2004 Sb.

10/ 71,43 %

Nepedagogičtí pracovníci

10
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Jméno

Vzdělání

Mgr. Jitka Šaierová

PdF UJEP Brno

Mgr. Lenka Horníčková

PdF UP Olomouc

Damcová Lenka
Mgr. Ludmila Dobešová
Ing. František Gottfried
Mgr.Veronika Hasilová
Mgr. Zdeňka Pešová
Mgr. Vladimír Langer
Mgr. Helena Kaňová

PF JČU Č. Budějovice
PF UP Olomouc
VA Brno, VDU Martin
PdF UO Olomouc
PdF UJEP Brno
UP Olomouc
PdF UJEP Brno

Eva Vymyslická
Mgr. Anna Slavíková
Mgr. Anna Marečková
Mgr. Josef Tichý

SPgŠ Praha
Přírodovědná F UJEP
Brno
PF UJEP Brno
PdF UJEP Brno

Mgr. Ciprysová Hana

PdF UP Olomouc

Ing. Linda Venosová

MZLU Brno, PdF MU
Brno

Banasiková Blanka
Chmelková Soňa

SPgŠ Znojmo
SpŠ Znojmo

Tv-Z
Učitelství pro I.
stupeň ZŠ
Učitelství pro
SZŠ-III. stupeň
Zahradnictví,
DPS- učitel
odborných
předmětů na SŠ
Učitelství na MŠ
Vychovatelství

MŠ
Jana Martináková
Jarmila Krejzová
Marcela Zajícová
Marie Kaňová

SPgŠ Kroměříž
SPgŠ Kroměříž
SPgŠ Znojmo
SPgŠ Znojmo

Učitelství na MŠ
Učitelství na MŠ
Učitelství na MŠ
Učitelství na MŠ

Aprobace
Učitelství pro I.
stupeň ZŠ
Učitelství pro I.
stupeň ZŠ
JA, JČ
Učitelství na MŠ
M-F
JN, TV
ČJ-Hv
Teologie
Učitelství pro I.
stupeň ZŠ
Vychovatelství
M-F

Prac. zařazení
třídnictví
ŘŠ
Zástupce ŘŠ
2.tř.
9.tř.
8.tř.
5.tř.
1.tř.
4.tř.
7.tř.
8.tř.
3.tř.

Mateřská
dovolená

vychovatelka
vychovatelka

5. Věkové složení učitelů
Věk
Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Prac. důchodci nepobírající důchod
Prac. důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Uč i t e l é
Muži
0
1
2
0
0
3
0

Ženy
3
6
2
0
0
11
1
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6. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Pro další vzdělávání je vypracován plán DVPP, vzdělávací akce jsou zařazovány také dle aktuální
nabídky.Součástí vzdělávání je také nákup a odběr odborných časopisů a knih.
POČET PRACOVNÍKU
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1

TYP KURZU
Výchovné poradenství
VP
e-kariera – celoživotní vzdělávání
VP
Šikana
ŠMP
Bakalář
ZŘŠ, hospod.
ŠMP- právní vědomí
ŠMP
Dopravní výchova
Zákoník práce
ZŘŠ, hospod.
Odměňování ve školství
ŘŠ, hospod.
ŠVP Brno
ŘŠ, ZŘŠ
Problémové chování – řešení
ŠMP
Zdravotník - ČČK
Brána jazyků- angličtina
Problém zvaný ADHD
ICT ve výuce češtiny
Tvorba vzdělávacího programu pro ŠD
Prevence sociálně patologických jevů
ŠMP
7. Romský asistent: NE

Jiný asistent: NE

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I.st.
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.st.
Celkem za školu

Počet žáků
25
17
21
20
20
103
18
15
17
22
72
175

Prospělo
s vyznamenáním
19
14
16
12
11
72
2
4
3
4
13
85

Prospělo
5
3
5
8
9
28
15
11
14
18
56
84

Neprospělo
1
1
1
1
2

Opakují
1
1
1
1
2
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2. Hodnocení chování
Stupeň z chování

Počet

1
2
3

% z počtu všech žáků školy

168
4
3

96 %
2,28 %
1,714 %

3. Celkový počet neomluvených hodin za šk.r. 2006/2007 : 116
4 .Průměr na jednoho žáka: 0,66.
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok
Gymnázia
2005/06
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty žáků
přijatých
0
0
1
5%

SOŠ

SOU

13

9

59,09 %

Konzervatoř

0

40,9%

6. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
22
1 vícel. gymn.
23

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2006/7007 inspekce ČŠI neproběhla.

Část V.

Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí
O odkladu povinné školní docházky § 37
O dodatečném odložení povinné škol.doch. § 37
Další dle § 165,odst.2 ŠZ

Počet
4
0
82

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007 : 28
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2007/2008:

29

Počet odvolání
-
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Část VI.

Další údaje o škole
a) Mimoškolní aktivity
1) akce školy
* školní výlety pro 1. a 9. tř.
* tématické expozice Muzeum Břeclav, Synagoga
* dopravní výchova pro žáky 4. a 5. tř.
* cyklistické výlety po LVA
* MDD - branný den - 1.-9. tř.
* výchovné koncerty:
- Středověká hudba
- Ať tančí duchové - Yamaha
- Trio Romen
- Koňárci + rumunský národopisný soubor
* besedy a knihovnické lekce – 1.- 9. tř.
* beseda s Vodňanským
* školní projekty
- Vánoční zvyky a tradice
- Den zdraví
- Den země
* exkurze - úpravna vody Kančí Obora
- Janohrad, Lednice
- Kančí obora – květena lužního lesa
- školní včelín
- Gumotex 9.tř.
* vzdělávací pořad INDONÉSIE v kině Koruna - 6. – 9. tř.
* zeměpisná beseda s p. Kocourkem
* Den matek - kulturní vystoupení 1. – 9. tř.
- prodej výrobků žáků a dětí ze ŠD – 4000 Kč věnovány Dětskému domovu Mikulov
* výtvarná soutěž ke Dni matek - pro břeclavské mateřské a základní školy ,, Co má ráda maminka“,
výstava vítězných prací v prostorách Městské knihovny/organizace/
* divadelní představení
- Divadlo Radost, Brno 1.,2. tř.
- Divadlo Polárka, Brno 1.,2. tř.
- Mahenovo divadlo 2x 5.-9.tř.
* Ahoj školo, ahoj prázdniny ( Charvatčánek , školní družina)
* výroba panenek –charitativní akce UNICEF
* testování žáků – Cermat, Scio
* OSLAVY 130. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ VÝUKY
- Projekt k historii Ch.N.Vsi – vyhodnocení
- Almanach
- Den otevřených dveří – výstava historických dokumentů, předmětů a fotografií
- Setkání s hosty – zástupci zřizovatele, bývalí zaměstnanci, sponzoři
- Společenský večer- kulturní program, soutěžní raut připravený žáky pro rodiče, cimbálová
muzika
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*ŠKOLA NANEČISTO – příprava dětí předškolního věku, která byla zaměřena na seznámení
s výukou,
prostředím, s prací ve třídě, ale hlavně na usnadnění vstupu nastávajících prvňáků do školy. Přípravu
vedla pí. uč. Mgr. L. Dobešová.
* PLAVÁNÍ – v rámci TV proběhla výuka plavání v 2. a 3. třídě
* bruslení - 1.- 9.tř.
* časopis Kafka - 2 čísla
3. Soutěže a olympiády ( školní kolo )
* olympiáda zeměpisná – okresní kolo………………… 6.místo
* přírodovědný Klokan
* matematická soutěž Klokan – 2.-9
4. Sportovní soutěže a olympiády
* Olympiáda břeclavských škol v atletice - 1.-9. tř./ spoluorganizace/ !!!!
* Přespolní běh – 6.-8.tř.
* Den pro zdraví – přehazovaná 6.,7.tř.dívky
- kopaná 8.,9.tř. chlapci
* Přehazovaná – region.kolo - 6.-9. tř.
* Mc Donald´s cup – 1.-5.tř……………………………….5.místo
* Košíková - okrskové kolo – II.st.
* Florbal – okrsk. kolo – 8.,9.tř…………………………….4.místo
* Kopaná – okrsk.kolo – 8.,9.tř.
* Olympiáda pro žáky 1. tř. a děti MŠ
5. Ostatní soutěže
* Mladý zdravotník 6.-9. tř. -5 žáků………….…………….2.místo družstev
* Recitační soutěž
* O pohár starosty města .. ………………………………….1. místo
* O malovaný tulipán B.Šebetovské/soutěž v lidové písni …1.místo
…..2.místo
* dopravní soutěž Besip ( Mikulov)oblast.kolo………….… 2. místo ml. žáci
* Mladí cyklisté……………………………………………...3. místo ml. žáci
* Region Břeclav – Znáš své město? 7.tř. …………………2.místo
* Setkání včelařů – Mikulovice u Znojma…………………..4.místo
* Ohrožená příroda – výtvarná soutěž……………………….3.místo
6. LVK (lyžařský výcvikový kurz)
Žáci 7. a 8. roč. se letos zúčastnili LVK. S 19 žáky jely 2 instruktorky a 1 vychovatelka.
Na Nekoři strávili 7 kalendářních dnů.
7. Zájmová činnost
Škola nabízí - povinně volitelné předměty
- nepovinné předměty - náboženství
- kroužky
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Povinně volitelné předměty:
6. ročník
Zeměpis hrou
Fyzika hrou
Informatika
7. ročník
Zeměpis hrou
Fyzika hrou
Informatika
Německý jazyk
8. ročník
Florbal
Kondiční cvičení
Konverzace v německém jazyce
Fyzika hrou
Výchova ke zdraví
Trivium
Informatika
9. ročník
Florbal
Kondiční cvičení
Konverzace v německém jazyce
Informatika
Fyzika hrou
Výchova ke zdraví
Trivium
Kroužky
- včelařský
- stolní tenis
- zdravotnický
- pěvecký 1. st.
- výtvarný 2. st.
- sportovní hry
- Charvatčánek
- dyslektický

Mgr. Anna Marečková
Ing. František Gottfried
Ing.František Gottfried
Mgr. Anna Marečková
Ing. František Gottfried
Ing. František Gottfried
Mgr. Veronika Hasilová
Mgr. Anna Marečková
Mgr. Veronika Hasilová
Mgr. Veronika Hasilová
Ing. František Gottfried
Mgr. Anna Slavíková
Mgr. Zdeňka Pešová
Ing. František Gottfried
Mgr. Anna Marečková
Mgr. Veronika Hasilová
Mgr. Veronika Hasilová
Ing. František Gottfried
Ing. František Gottfried
Mgr. Anna Slavíková
Mgr. Zdeňka Pešová
Gottfried František
Hasilová Veronika, Pešová Zdeňka
Ciprysová Hana
Tichý Josef
Banasiková Blanka
Chmelková Soňa
Miklíková Zdena
Šaierová J.,Dobešová L.

b) Environmentální výchova
Environmentální výchova je součástí vzdělávacího programu školy, součástí režimu celé školy. Je
částečně rozpracována do jednotlivých předmětů a jsou do ní zapojeni všichni vyučující.Jako
nejvhodnější strategie výuky se jeví projektové vyučování a výuka na základě vlastních zkušeností a
prožitku. Dle ŠVP plánujeme v 6. a 7.ročníku předmět Environmentální výchova.
Plán: - zvyšovat odbornou úroveň koordinátora EVVO
- podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
- zajišťovat vybavování školy učebními pomůckami potřebnými pro environmentální
vzdělávání
- připravit dlouhodobý program EVVO
Během školního roku se žáci 1. – 9. třídy zúčastňovali různých aktivit pořádaných naší školou nebo
jinými organizacemi.
- vycházky do přírody – 1.-5.tř., výuka v přírodě
- školní výlety s vlastivědným a zeměpisným zaměřením
- vzdělávací pořad Planeta Země – Indonésie
- zeměpisná beseda
- exkurze Pohansko, LVA
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CHKO Pálava 3.,4. tř.
úpravna vody Kančí obora 8.a 9.tř.
celoroční projekt třídění odpadu 1. – 9. tř.
sběr papíru 1. – 9. tř.
- Projekty:
Den země - včetně zasazení 2 stromů
Den zdraví
-

Část VII.

Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o zaměstnancích školy
počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1

1

kvalifikace,specializace/dosažené vzdělání
VŠ-Spec.studium VP na CDVU Brno při
MU
Celoživotní vzdělávání E-Kariera
Etická výchova
Odborné kurzy
VŠ

věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence

do 35 let
-

35 – 50 let
1

50 let-důch.věk/z toho důchodci
1/0
-

2. Individuální integrace
Typ postižení
Specifické poruchy učení
Celkem

Ročník
4.

Počet žáků
1
1

V letošním roce byla 37 dětem se specifickou poruchou učení věnována péče ve 2 odděleních
dyslektického kroužku.Při vyučování učitelé respektují pokyny a doporučení odborníků PPP Břeclav,
zohledňují pracovní tempo a individuální možnosti žáka, volí přiměřené metody práce.
V 4. třídě byl integrován 1 žák. Integrace byla doporučena SPC Brno pro kombinované vývojové poruchy
učení.Práci s dětmi s SPU upravuje Pokyn ŘŠ .Všichni vyučující mají k dispozici přehled dyslektických
dětí a jsou poučeni o způsobech práce a hodnocení těchto žáků.

3.Výchovné poradenství
Základní oblasti činnosti výchovné poradkyně
 profesní orientace žáků, spolupráce se středními školami a učilišti,
 agenda spojená s přijímacím řízením na SS, SOU
 evidence a sledování žáků se specifickými poruchami učení
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práce s problémovými a talentovanými žáky, řešení konfliktů
spolupráce s PPP Břeclav, Úřadem práce
metodické vedení žáků 9. tř. - ,,Jak si vybrat školu“.
poradenská a konzultační činnost pro žáky, rodiče a učitele.

Akce výchovného poradce:
 exkurze – Tranza Břeclav
 Vzdělávací veletrh Břeclav
 Úřad práce Břeclav
 schůzka rodičů a žáků 9. třídy se zástupci škol

4.Hodnocení Minimálního preventivního programu
,,Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům.“
Program sledoval obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci
kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení
na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.
Program si kladl za cíl poskytovat žákům pravdivé a objektivní informace o nebezpečí závislosti všeho
druhu ( drogy, sekty, patologické hráčství …), zaměřil se na projevy šikany a záškoláctví:
- nástěnka – aktualizace témat, seznamy poradenských center,
- třídní čtvrthodinky,
- programy podporující zdravý životní styl – volitelný předmět Výchova ke zdraví, projekty
- programy na prevenci sociálně patologických jevů :
- peer program 6.tř. / PPP Břeclav/
- vrstevnický program 7.tř. /PPP Břeclav/
- Mobilní informační centrum – prevence kriminality /MěP Brno/
- Dotazníkové šetření /MěP Břeclav/ -bezpečnost a šikana ve škole a v okolí školy
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
Návykové látky: kouření
Záškoláctví
Šikana
Gambling
(krádeže ve škole)vandalismus
Rasismus
Jiné

Ano
/
/
/

Ne

Třída

Celkem případů

1.,4.,5.,6.,9. 7
6.
/

/

1
/
/

Největším problémem je vysoká absence (omluvená i neomluvená) některých našich žáků.Neomluvené
hodiny řeší třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a ředitelkou školy v prvé řadě s rodiči (na
jednání se většinou nedostaví), dále s OSPOD, případně případ postupujeme Policii ČR.

V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem při
podezření na šikanu, tato problematika byla s žáky probírána na třídnických hodinách a ve výuce
občanské či rodinné výchovy, způsobem přiměřených jejich věku.
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Část VIII.

Zhodnocení a závěr
Výuka v ZŠ a výchovně vzdělávací práce v MŠ jsou v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích
programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením
školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy .
Celý učitelský sbor intenzivně pracoval na ŠVP pro základní vzdělávání, tomu bylo přizpůsobeno i DVPP
a plán práce metodických sdružení.
Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Den otevřených dveří jsme v odpoledních hodinách otevřeli
pro veřejnost,dopoledne umožňujeme rodičům, aby se s dětmi posadili přímo do třídy a zúčastnili se
výuky. Některé akce pořádáme pro děti společně s jejich rodiči.( Slet čarodějnic , vánoční a velikonoční
dílny…) Tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole.
Postupně jsme zavedli pravidelné vydávání školních novin KAFKA( 2x ročně), osvědčilo se zhotovení
webových stránek. Pořádáme kulturní akce ( Den matek, Mikulášská besídka, školní akademie). Při
propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny – rodiče dětí a děti z mateřské školy, rodiče dětí ve
školní družině, občané Charvátské Nové Vsi.
Stále pracujeme na zkvalitňování pracovních podmínek učitelů a žáků a školních prostor.
Žáci se aktivně podílejí na estetickém vzhledu učebního prostředí. Stávající materiálně-technické
podmínky školy učitelé ve většině případů umí využívat.
Škola dbá na rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny děti. Umožňujeme žákům
dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za
příznivého počasí tráví žáci hlavní přestávku na školním dvoře.
Škola založila svoji propagaci na „tradiční“ podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat
kladné tradiční hodnoty – dobrá kázeň žáků, všeobecný obsah učiva, spolupráce s rodiči, při předávání
informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů na škole. Nepodléháme módním vlnám
v organizaci výuky a alternativních vyučovacích přístupech.
Přitom se nebráníme změnám a modernizaci – rozšířili jsme počítačovou učebnu na 20 pracovních stanic,
zřídili odbornou učebnu na výuku přírodovědných předmětů, pořídili jsme 2 interaktivní tabule, cizí
jazyky vyučujeme v jazykové učebně.

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy

