CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní informace o škole
Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace byla otevřena v roce 1984.
V průběhu let byla budova školy průběžně opravována. Poslední velkou úpravou byly
revitalizační práce v roce 2006. Škola se nachází v okrajové části města Břeclavi uprostřed
sídliště Valtická. Je dobře dostupná MHD. Zřizovatelem školy je Město Břeclav.
Od 1. 1. 1996 má škola právní subjektivitu.
Úplnost a velikost školy
ZŠ Břeclav, Na Valtické je úplnou základní školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Kapacita
školy je 642 žáků. Pro výuku je vyučujícím k dispozici 14 kmenových tříd a 15 odborných
učeben. Pro odpolední činnosti jsou zřízeny tři oddělení školní družiny. Poskytujeme úplné
základní vzdělání žákům ve věku 6 - 15 let. Pracujeme se žáky s poruchami učení, učíme
i žáky s tělesným a duševním postižením. Ve školním roce 2009/2010 jsme otevřeli tzv.
přípravnou třídu pro žáky, kteří nemohli z různých důvodů nastoupit do první třídy. Toto
oddělení má pomáhat při přípravě dětí na vstup do základní školy a usnadnit jim začátek
povinného vzdělávání.
Vybavení školy
Prostorové - hlavní budova byla v roce 1997 rozšířena o tzv. přístavbu. Dále máme vlastní
velkou tělocvičnu, aulu, knihovnu, tři oddělení školní družiny, jídelnu s kuchyní, atrium
pro volnočasové aktivity, školní zahradu a velké hřiště. Odborné učebny jsou plně vybaveny
didaktickou technikou. Multimediální jazyková učebna je vybavena dataprojektorem,
sluchátky a mixážním pultem. Dvacet počítačů s mnoha výukovými programy a rychlým
internetem máme v počítačové učebně, kde nechybí ani interaktivní tabule. Dějepisná učebna
je vlastně živou časovou přímkou, ve které se žáci fakticky orientují a historie pro ně není tak
abstraktním pojmem. Všechny exponáty si žáci vyrábějí sami. Přírodovědná učebna je
přizpůsobena projektovému a činnostnímu vyučování. Zeměpisná učebna je vybavena
závěsným systémem pro výukové mapy. Všechny odborné učebny jsou také připojeny na
internetovou síť.
Materiální - žáci dostávají zdarma moderní učebnice, k dispozici při výuce jsou názorné
a didaktické pomůcky a školní knihovna. Většina tříd je vybavena televizí, CD přehrávači
a interaktivními tabulemi.
Technické - škola má nově a moderně vybavenou počítačovou učebnu. Žáci mají přístup
na internet. Ve většině kabinetů mohou učitelé využívat osobní počítače, ve sborovně
jsou k dispozici tři kopírovací stroje.
Hygienické - na každém patře slouží žákům několik toalet. Všechny toalety v budově jsou
nově rekonstruovány. Na chodbách stojí fontánky na pití. V případě pěkného počasí je o
velkých přestávkách přístupné venkovní atrium, hodiny TV probíhají kromě tělocvičen také
na školním hřišti. Přírodovědné předměty lze vyučovat v přilehlé školní zahradě a sadu.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický stabilní a plně kvalifikovaný. Ve škole pracují výchovní poradci pro 1. a 2.
stupeň, školní metodik prevence patologických jevů a koordinátor ICT (interaktivních
počítačových technologií).
Pedagogičtí pracovníci se neustále vzdělávají a seznamují s aktuálními změnami ve
vzdělávacím procesu a výchově. Školní družina má tři vychovatelky.
K bezproblémovému chodu školy přispívají také správní zaměstnanci - administrativní
pracovnice, kuchařky, školník a uklízečky.
Charakteristika žáků
Naši žáci pocházejí z velkého sídliště, na kterém se škola nachází. Vzhledem k dobré
dostupnosti MHD (zastávka hned u školy) je možné přijímat i žáky z jiných částí města.
Školu navštěvují i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni
v běžných třídách. V posledních letech se zvyšuje počet žáků z blízkých evropských států
(Slovensko, Rakousko, Ukrajina). Úspěšnost našich žáků při přijímacích řízeních na střední
školy bývá stoprocentní. Žáci se také výborně prezentují při vědomostních olympiádách
a sportovních soutěžích.
Co ovládá žák vycházející z naší školy
- dokáže jasně vyjadřovat svůj názor opřený o vědomosti, které získal během studia
- umí samostatně vyhledávat a zpracovávat informace
- dokáže respektovat druhé lidi a komunikovat s nimi, spolupracuje ve skupině
- uvědomuje si kulturní tradice prostředí, z něhož pochází
- chrání životní prostředí
- uvažuje v evropských a světových souvislostech
- dokáže komunikovat v jiných jazycích (JA, JN, JR)
- umí používat moderní počítačovou techniku
- má základní pracovní návyky
- rozhoduje se zodpovědně dle svých schopností
- odmítá násilí, rasismus a další nežádoucí projevy chování
- snaží se propojit vědomosti s praktickým životem a s přípravou na budoucí povolání
- rozvíjí vlastní sebepoznání, je přiměřeně sebevědomý a fyzicky zdatný
- pěstuje své estetické vnímání světa
- efektivně využívá svůj volný čas
- stanovuje si své životní priority
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rodiče jsou o svých dětech informováni prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek
a konzultací. Mohou školu navštívit v Den otevřených dveří, ale i kdykoliv jindy po vzájemné
domluvě. Mohou se také aktivně zapojovat do sportovních akcí pořádaných školou. Zástupci
rodičů pracují v Radě školy. Rada školy sleduje veškeré dění ve škole, schvaluje základní
dokumentaci a pomáhá při organizování vybraných akcí. Vedení školy úzce spolupracuje
s radou školy. Ředitelka školy je přítomna jednání rady.
Naše škola úzce spolupracuje s Centrem volného času Duhovka v Břeclavi. O našich
činnostech se může veřejnost dovědět prostřednictvím webových stránek nebo ze zpráv, které
zveřejňujeme v regionálním tisku a měsíčníku Radnice.

Vzdělávací a výchovné problémy řešíme v úzké spolupráci s PPP v Břeclavi, OSPOD, státní
a městskou policií, popř. s dětským psychiatrem. Výraznou pomoc nám také poskytují
příslušné instituce MÚ v Břeclavi.
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Projekty, které doplňují výuku na naší škole, připravují jednotliví učitelé v rámci svých
předmětů, ať už celoroční nebo krátkodobější. Jejich cílem je obohatit výuku o nové poznatky
a rozšířit vědomosti žáků. Tyto akce jsou doplněny aktuálními vzdělávacími projekty
a exkurzemi. Již několikátý rok rozvíjíme spolupráci s rakouskými školami v Zwentendorfu
a Poysdorfu. Projekt nazvaný „Mezi Dunajem a Dyjí“ má velkou podporu i ze strany našeho
městského úřadu. Mezi pravidelné školní aktivity patří i akademie, škola v přírodě, lyžařský
výcvik, plavání a bruslení na zimním stadionu v Břeclavi.
Servisní služby
Školní družina - představuje základní článek výchovy mimo vyučování, není pokračováním
školního vyučování, ani ho nenahrazuje. Jejím hlavním posláním je zájmová činnost,
odpočinek, odstranění únavy z předchozí školní činnosti. Vychovatelky se snaží rozvíjet
zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky
po dobu před a po vyučování.

