
Valentka nabízí něco navíc.            

 
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 byla postavena v roce 1981. V současné době nabízí 
pro více než 640 žáků kvalitní základní vzdělávání. Jsme školou podporující výuku cizích jazyků. 
Preferující dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologiích. Rozvíjející 
technické a manuální dovednosti. S širokou nabídkou volitelných předmětů a sportovních 
aktivit. S inkluzním vzděláváním. Otevřenou mimoškolním a volnočasovým aktivitám dětí a 
veřejnosti. S všestrannou komunikací. Se zdravým prostředím a podporující participaci žáků. S 
celoživotním vzděláváním pedagogů. Nabízíme nadstandardní přístup, slušnost, otevřenou 
komunikaci, důvěru, moderní inovativní metody výuky, radost z úspěchu, zdravý životní styl a 
profesionalitu.  
 
V duchu motta: „Moudrým se člověk nerodí, moudrým se stává“ si naše škola stanovila ve 
svém vzdělávacím programu několik priorit, které usilovně rozvíjí v průběhu celé školní 
docházky, aniž bychom zapomínali na naplňování obecných požadavků základního vzdělávání. 
Jsme přesvědčeni, že tyto priority jsou plně v souladu s požadavky současné společnosti.  
 
S důrazem na cizí jazyky začínáme od 1. ročníku s výukou angličtiny v rozsahu 1 hodiny týdně. 
V 3. ročníku rozšiřujeme na 3 vyučovací hodiny, ve 4., 5. a 6. ročníku je počet hodin navýšen 
na 4 hodiny týdně. Všechny skupiny angličtiny jsou děleny. Na 2. stupni nabízíme volitelný 
předmět konverzace v anglickém jazyce. Od 7. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk, mohou si 
zvolit němčinu nebo ruštinu.  
 
Připravujeme děti na život ve světě 21. století moderními a inovativními trendy výuky. Úvodní 
motivační seznámení s informačními technologiemi, základy logiky a robotiky směřujeme již 
na 1. stupeň. Ve vyšších ročnících informatiku a polytechniku vyučujeme formou povinných 
předmětů. Pro zájemce a pokročilé žáky zařazujeme zájmové kroužky logiky a robotiky.  
 
Díky aktivitě školy k projektům OP VVV a podpory zřizovatele jsme dobře vybaveni 
technikou. Žáci mají možnost pracovat s moderními pomůckami např. velkoformátové LCD 
zobrazovací panely, 3D brýle ve virtuální realitě, 3D tisk, 3D pera, programovatelné roboty, 
polytechnické stavebnice, vizualizéry, mikroskopy, badatelská čidla, iPady, inovativní SW pro 
výuku přírodovědných předmětů Corinth 3D a Vivid Books. Poskytujeme SW podporu výuky 
prostřednictvím školního informačního systému pro praktické využití MS Teams a LMS 
Moodle. 
 
Při vzdělávání na naší škole podporujeme pohybové aktivity, zdravý životní styl a ekologii, 
jako součást harmonického vývoje dětí. V moderních tělocvičnách rozvíjíme tělesnou zdatnost 
a pohybovou gramotnost. Atraktivního umístění školy v blízkosti biokoridoru Hloučela 
využíváme k výuce některých předmětů v praxi. Dlouhou historii a nezastupitelnou úlohu má 
v naší škole i environmentální výchova. Ekotým složený ze spolupracujících žáků a pedagogů 
se zaměřuje na důsledné třídění odpadů a podporu výuky v nové venkovní přírodní učebně.  



 

 
 
Jsme otevření všem novým aktivitám, které povedou ke zkvalitnění naší práce a budou 
přínosem pro naše žáky. „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, zapoj mě a 
nech mne to udělat a já pochopím.“ Snažíme se „učit děláním“, činnostní a nezávislé učení, 
kritické myšlení „projektové vyučování“. Vše kromě sezení v lavicích a dělání poznámek do 
linkovaného sešitu. Vymyslet projekt a uskutečnit od začátku do konce. Frontální výklad 
učitele a žáka, jenž si o tématu píše poznámky do sešitu, není jediným způsobem výuky.  
 
Důležitým pilířem vedení města jako zřizovatele je modernizace a investice do 
prostějovských škol. Jedním ze zásadních projektů chystaných na naší škole je vybudování 
nadstavby pavilonů školní družiny a druhého stupně. Tento koncepční záměr nám pomůže 
zvýšit kapacitu pro činnost školní družiny se zaměřením na hudební, art a čtenářské 
dovednosti. Dále odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů s využitím moderních 
vzdělávacích technologií, informatiky s přesahem do virtuální reality a robotiky. Máme 
připravenou architektonickou studii rekonstrukce atria školy. 
 
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty je takovou školou, kterou děti rády navštěvují a ve 
které dostanou pevné základy vzdělání pro svůj další rozvoj. Pedagogický sbor je 
profesionálním týmem, který se aktivně podílí na budování moderní výchovně vzdělávací 
instituce. Chceme připravit děti na život ve světě 21. století. Naučit je dobře se orientovat 
v rozsáhlé škále informací a poznatků, správně je umět třídit a k tomu se naučit používat nové 
digitální technologie. 
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