
2. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Vranovice je školou úplnou. Škola byla postavena 
v roce 1912 uprostřed obce. Kromě hlavní budovy na ulici Masarykova k ní patří ještě
budova U Floriánka, kde jsou umístěny některé třídy prvního stupně a oddělení 
školní družiny. Mateřská škola má budovu umístěnou na adrese Školní 323.

Do sítě škol byla zařazena rozhodnutím Školského úřadu Břeclav ze dne 27.1.1996. 
Škola pracuje od 1. července 1999 jako příspěvková organizace s vlastní právní 
subjektivitou, která jí byla přiznána zřizovatelem.

Na základě žádosti zřizovatele o změnu zařazení v rejstříku škol bylo rozhodnutí 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze změněno s účinností od 25. 
ledna 2006 pod č.j.1446/2006-21. Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně zařadil 
mateřskou školu do rejstříku škol pod č.j.JMK 8594/2006 s účinností od 6. června 
2006.

Škola má kapacitu 360 žáků. Je spádovou školou pro žáky z obcí Přibice, Ivaň, 
Pouzdřany a Popice, kteří obvykle dojíždějí od 6. ročníku.

Budova školy je třípodlažní, její vybavení je běžné. Součástí školy je školní družina a 
školní klub.

Složení pedagogického sboru s předepsanou (aprobační) a pedagogickou 
způsobilostí je na velmi dobré úrovni. Pedagogický sbor je vyvážený odborně i 
věkově, schopný týmové práce, korektního jednání se žáky i jejich zákonnými 
zástupci. Velikost sboru se pohybuje kolem 15-20 učitelů. Škola je schopna 
nabídnout žákům i jejich rodičům i odbornou pomoc – speciální pedagogy, metodika 
prevence, výchovného poradce, asistenty pedagoga atd. Pedagogové se taktéž 
podílejí na organizaci volnočasových aktivit a na akcích obce.

Žáci se zapojují do regionálních, celonárodních i mezinárodních vzdělávacích 
projektů, které přispívají ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy.

Škola získala nemalé prostředky z projektu EU Peníze školám. Je zapojena do 
projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Na konci školního roku 2011/12 se škola 
zapojila do projektu této školy s názvem Šikovné ručičky. Od září 2012 je zapojena 
do mezinárodního programu Les ve škole. Škola se aktivně zapojila do projektu 
„Moje volba - moje budoucnost“, o výběru dalšího směřování dětí naší školy. V rámci 
projektu naši žáci uspěli i v paralelně probíhající soutěži na SOU Bosonohy. Ve 
školním roce 2014/15 se škola zapojila do projektu „Cloud je budoucnost 
vzdělávání“. Ve školním roce 2015/16 se škola zapojila do výzvy 56 a podpořila 
jazykovou a čtenářskou gramotnost žáků. V témže roce se škola zapojila do výzvy 57
a renovovala školní dílnu, kterou ze získaných peněz i dovybavila nářadím a 
materiály pro rozvoj technických dovedností žáků.

V roce 2016 se škola stala součástí sítě Škol podporujících zdraví.

Pedagogové spolupracují na školních projektech, pravidelně jsou vypisovány 
projektové dny. Především jde o projektový den k Evropskému dni jazyků a ke Dni 
Země. 
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Pro dobrou spolupráci školy a rodiny je vypracovaný systém hovorových hodin a 
třídních schůzek, mimo ně se mohou rodiče telefonicky nebo e-mailem domlouvat na
osobních konzultacích s jednotlivými učiteli. Všechny třídy mají zřízeny vlastní 
stránky, na kterých pedagogové informují o akcích se třídou a někteří zde umísťují i 
úkoly pro domácí přípravu.

O všech důležitých záměrech vedení školy informuje rodičovskou veřejnost 
prostřednictvím žákovských knížek, na vývěskách školy (popř. obce) a na webových 
stránkách školy.

Zástupci rodičů, školy a obce tvoří Školskou radu, která má možnost ovlivňovat další 
zkvalitňování práce školy ve prospěch žáků i rodičů. 

Kromě rodičů spolupracuje škola s nejrůznějšími kulturními a společenskými centry, 
nakladatelstvími, poradnami, nadacemi a státními orgány. Dobře spolupracujeme se 
zřizovatelem školy, s organizacemi uvnitř obce – Sokol, TJ, kulturní centrum, obecní 
knihovnou, s farností ve Vranovicích, s Policií ČR a Městskou policií. Velmi úzká je 
spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými 
centry, zejména pak v diagnostice a reedukaci žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami a tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.

Umožňujeme rodičům návštěvu ve výuce prostřednictvím pravidelně pořádaných 
Dnů otevřených dveří.
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