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Charakteristika školy a její zaměření

Základní škola se nachází ve středu vesnice v centru jejího dění. Sousedí s Obecním
úřadem Vacenovice a přes silnici je kulturní dům. Jako historická budova postavená v roce
1879 má svou významnou hodnotu. Je dědictvím našich předků. Po několik generací
do školních lavic usedají se začátkem školního roku noví školáci, kteří začínají v rodné vsi
cestu za vzděláváním. Budova prošla mnoha generálními opravami. V roce 1994 byla
zahájena první etapa přístavby školy, rekonstrukce kotelny a hygienického zařízení. V roce
1995 byla dokončena přístavba tělocvičny a další učebny. Dnes se naši žáci vzdělávají
v moderně vybavených třídách. Využívají také počítačovou učebnu s kapacitou 22 pevných
počítačů. Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Jsme si vědomi důležité
úlohy školy na malé vesnici a také jejího vlivu na život v obci. Celková kapacita školy je 180
žáků . Ve škole pracují také dvě oddělení školní družiny s kapacitou 53 žáků.
Nevýhodnou polohu u hlavní silnice se snažíme kompenzovat vytvářením příjemného zázemí
pro relaxaci i výuku na školním dvoře pod pergolou i na volném prostoru. Hlavní motivy naší
práce a rozvoje školy jsou zapracovány do školního vzdělávacího programu s názvem: „Škola
pro život- šance pro každého.“

















Podporujeme u žáků povědomí o obci vycházející z tradic a blízkosti
mezilidských vztahů s pocitem sounáležitosti se školou i obcí „ Zachováváme
vesnický charakter školy s dobrými mezilidskými vztahy a vzájemným respektem.“
„Jsme školou pro život, proto je přirozené naučit děti systematické práci,
spolupráci, návykům a dovednostem uplatnitelným v životě.“
Podporujeme rovný přístup ke vzdělání pro všechny v duchu druhé části vzdělávacího
programu- šance pro každého. „Snažíme se vytvářet podmínky pro rozumnou
integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kolektivu vrstevníků.“
Využíváme inovací ve výuce (činnostní, kooperativní a projektové vyučování):
„Motivací ke vzájemné spolupráci.“
Zaměřujeme se na nadání našich žáků, nejen intelektuální, ale také hudební,
pohybové, výtvarné, manuální apod.: „Každý je jedinečná osobnost, která dokáže
druhé obohatit.“
Preferujeme jazykové znalosti a začínáme s výukou anglického jazyka ve druhé
třídě.: „ Žijeme v EU.“
Vedeme žáky k využívání informačních technologií.: „ Každý žák u jednoho
počítače“
Využíváme školní dvůr, zázemí i pro výuku venku: „Na vzduchu, na vzduchu, je
nám dobře ju , chu, chú!“
Snažíme se rozvíjet pohybové a sportovní aktivity žáků: „Náš životní styl je
zdravý.“
Tvoříme společná pravidla a učíme se je respektovat.: „Chráníme své duševní,
fyzické a sociální zdraví.“
Podpoříme svoji obec ve společných aktivitách a projektech: „Je naším
domovem.“

