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2. Charakteristika školy
Vybavení školy
Úplnost a velikost školy
Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace
města Kyjova, je úplná základní škola s devíti ročníky, která
nabízí základní vzdělání pro žáky města Kyjova i okolních obcí.
Škola je vhodně situována v klidné vilové čtvrti na Újezdě.
Školu může navštěvovat až 1430 žáků. Její součástí je také
školní družina s kapacitou 340 žáků, která uskutečňuje zájmové
vzdělávání pro žáky I. stupně a školní klub pro žáky II. stupně.
Stravování poskytuje školní jídelna s kapacitou 1300 jídel.
Žákům, kteří mají nadání pro cizí jazyky, nabízíme od třetí
třídy rozšířenou výuku cizích jazyků.
Žákům s nadáním pro matematiku nabízíme od šesté třídy
rozšířenou výuku matematiky.
Škola působí ve dvou samostatných budovách, které jsou od
sebe vzdáleny asi 4 minuty chůze.
V budově na Seifertově náměstí č. 920 jsou umístěny
některé třídy prvního stupně, především nižších ročníků. Tato
budova stojí v parku na Seifertově náměstí, v blízkosti městského
parku a městského stadionu. Má vynikající polohu, velmi klidné
prostředí a při tom velmi dobrou dopravní obslužnost.
Budova na ulici Újezdě č. 990 je velkorysé stavební dílo
s vynikající architekturou. Sídlí v ní ostatní třídy prvního stupně,
celý druhý stupeň a ředitelství školy. Před budovou je zastávka
městské hromadné dopravy, také autobusy z okolních obcí
přivážejí ráno žáky přímo před budovu.

Školní budova na Seifertově náměstí má veškeré potřebné
vybavení: školní jídelnu, pět oddělení školní družiny, tělocvičnu,
atelier, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, hudebnu, žákovskou
knihovnu a čítárnu, cvičnou kuchyňku. Všechny třídy jsou vybaveny
počítačem a datovým projektorem, ve všech třídách je připojen
internet a školní počítačová síť. V budově jsou instalovány dvě
interaktivní tabule. Na školním dvoře jsou herní prvky a pískoviště,
které využívají děti ze školní družiny.
Školní budova na ulici Újezd má nadstandartní vybavení:
školní kuchyň s rozsáhlou jídelnou, dvě oddělení družiny pro žáky
prvního stupně, dvě tělocvičny, kinosál, hudební sál, speciální
učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, hudební výchovy,
cizích jazyků, vaření, šití, technických prací, výtvarné výchovy,
několik počítačových učeben. Všechny třídy a speciální učebny jsou
napojeny na školní počítačovou síť, jsou vybaveny počítači a
datovými projektory. V několika učebnách je k dispozici bezdrátové
wi-fi připojení pro použití dotykových zařízení - tabletů ve výuce.
Žákům i učitelům slouží školní knihovna s velkou čítárnou.
K dispozici je také plně vybavená keramická dílna.
V areálu školy jsou dvě hřiště pro výuku tělesné výchovy a
velká školní zahrada, využívaná k výuce pěstitelství a k aktivnímu
odpočinku.
Pro zajištění pitného režimu a občerstvení mají žáci k
dispozici školní bufet, možnost zakoupení svačinek a státem
dotované akce ,,Mléko do škol“ a ,,Ovoce do škol“.
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připravujeme děti na vstup do 1. třídy a usnadňujeme jim adaptaci
na školní docházku.
Charakteristika pedagogického sboru
LIDOVÉ ZVYKY – projekt I. stupně se zaměřením na zvyky
a obyčeje během celého roku (hody, advent, Lucie, Vánoce,
fašaňk, vítání jara, Velikonoce). Součástí projektu jsou exkurze
do Strážnice – skanzen, Bílých Karpat a Mikulčic.

Pedagogický sbor je stabilizovaný, všichni učitelé
mají odpovídající vzdělání. Tvoří jej 56 učitelů včetně ředitele školy,
zástupkyně ředitele pro I. stupeň, dvou zástupkyň pro II. stupeň,
výchovné poradkyně a sedmi vychovatelek školní družiny.
Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků a matematiky, proto klademe
velký důraz na to, aby všichni učitelé byli aprobovaní.

Mezinárodní spolupráce
SOCRATES – naše škola se zúčastnila dvou tříletých
mezinárodních projektů Sokrates a navázala spolupráci se
školami v zahraničí. Tato spolupráce dále přetrvává i po
oficiálním ukončení projektů. Výsledky se využívají ve výuce,
osobní kontakty se zahraničními školami slouží k motivaci žáků.
POLSKO – každoroční projekt, do něhož se zapojují žáci 7.
ročníku. Na podzim k nám přijíždí žáci z polského města Józefow
u Varšavy. Bydlí u našich žáků, poznávají naši školu, region,
místní tradice. Na jaře naopak jedou naši žáci do Polska se svými
třídními učiteli. Projekt je zaměřen na poznávání jiné kultury,
rozvíjí jazykové dovednosti a komunikaci.
EKOŠKOLA – je mezinárodní vzdělávací program, jehož
hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a
svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole i
jejím okolí. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část
zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve
své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání.
Odměnou je zisk mezinárodního ocenění.

Dlouhodobé projekty
KYJOV – projekt pro žáky 3. ročníků, který koresponduje se
zaměřením naší školy na regionální výchovu. Žáci se seznamují
s městem a okolím, jeho kulturními a historickými památkami a
významnými osobnostmi Kyjova. K výuce slouží studijní a
metodické materiály nazvané Kyjov a okolí, která naše škola
samostatně vydala.
PRAHA - projekt pro žáky 9. ročníku, v němž se seznamují
zejména s historií a současností našeho hlavního města. Projekt je
zakončen třídenní exkurzí do Prahy.
BRNO – celoroční projekt, jehož těžištěm jsou nejen
historické památky a významná místa, ale i osobnosti žijící v Brně.
Součástí projektu je jednodenní exkurze.
LVZ - Součástí osnov TV je pětidenní lyžařský výcvikový
kurz. Účastní se jej každoročně žáci 7. ročníku. Praktická část
výcviku probíhá formou sjezdového lyžování a teoretická část
formou přednášek a promítání naukových filmů.
PŮJDEME DO ŠKOLY - pomocí vhodně zvolených činností
seznamujeme rodiče a děti v předškolním věku s naší školou,

Náboženství
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Řadu let probíhá v rámci nepovinných předmětů výuka
náboženství, která je na obou stupních zajištěna římsko-katolickým
farním úřadem v Kyjově.

Servisní služby
Školní družina - je základním článkem zařízení výchovy mimo
vyučování. Není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak
nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a
odpočinku. Ve své každodenní činnosti dbá na pobyt dětí v přírodě,
vhodně se střídá práce a odpočinek, což přispívá k odstranění únavy
z předchozího vyučování a plní také sociální funkci, tzn. dohled nad
žáky před vyučováním nebo po jeho skončení. Nabízí také další
aktivity mimo vyučování, zejména kroužky. Školní družina má svá
oddělení na obou školních budovách.
Školní klub
Odpolední školní klub je zřízen především pro žáky II. stupně
a jeho cílem je smysluplně naplnit jejich volný čas. Naši pedagogové
každoročně nabízejí mimoškolní aktivity formou zájmových
kroužků zaměřených hlavně na sport, ale i na ruční práce nebo cizí
jazyky.
Součástí školního klubu jsou Malí debrujáři – nevšední
formou zajímavých pokusů vedeme děti k zájmu o přírodovědné
obory, jako jsou fyzika, chemie a přírodopis. Kroužek pracuje na I. i
II. stupni, pořádá mnoho výletů a exkurzí, účastní se společných
akcí, na nichž debrujáři prezentují své práce.
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