Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Objekt našej školy pozostáva z 2 budov: starej a novej budovy
školy.
Škola má 4 triedy, zborovňu, učebňu výpočtovej techniky
(14 počítačov), rozcvičovňu, kabinet učebných pomôcok a herňu.
Prostredie tried a spoločných priestorov sú estetické podnetné
a plnia aj informačnú funkciu pre žiakov a rodičov. Triedy sú
vybavené novým školským nábytkom, novými radiátormi,
plastovými oknami, žalúziami, podlahovými krytinami. Prostredie
je oživené množstvom kvetov, žiackymi prácami, projektovými prácami a názornými
pomôckami. Estetická úprava priestorov školy je pravidelne aktualizovaná. Každá trieda je
vybavená umývadlom, v škole je 5 sociálnych zariadení, ktoré sú vybavené 6 WC, 3 pisoármi
a 5 umývadlami.
Rozcvičovňa je postačujúca na obsahové naplnenie učebných plánov TV v rámci I. stupňa. Je
bohato vybavená športovým náradím a náčiním: fit lopty, gymnastické kruhy, žinenky,
molitanové prekážky a plastové kužele, futbalové, basketbalové, volejbalové lopty, koza na
preskok, odrazový mostík, lano, lavičky, ribstol, švédska debna a iné. Škola má v dispozícií
nové multifunkčné ihrisko.
Vybavenie kabinetu je postačujúce, ale potrebné pomôcky pravidelne obnovujeme a
vymieňame za modernejšie, niektoré z vybavenia pochádzajú ešte z prvotného vybavenia
školy. Najväčšiu miestnosť využívame na besedy, premietanie filmov a DVD. Je vybavená
pódiom, audiovizuálnou technikou (DVD, televízor, miniveža). Počítačová učebňa je
vybavená notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, skenerom, keramickou tabuľou,
tlačiarňami a softvérovým vybavením.
Žiakom a učiteľom je k dispozícii žiacka a učiteľská knižnica a odborná metodická literatúra,
ktorá je pravidelne doplňovaná novými titulmi. Škola je odberateľom odborných periodík:
Učiteľské noviny, Rodina a škola, Naša škola, Pán učiteľ.
Školské chodby boli zmodernizované novým školským šatňovým nábytkom.
Stravovanie žiakov školy je zabezpečené školskou jedálňou, ktorá sa nachádza v priestoroch
miestnej materskej školy v neďalekej blízkosti objektu školy.
Vzhľadom na nárast počtu žiakov a tried na škole bola zrealizovaná väčšia rekonštrukcia:
vybudovanie sociálneho zariadenia, rozšírene počtu tried a ich materiálne zabezpečenie,
zriadenie telocvične. V školskom roku 2002/2003 bola na našej škole dokončená úplná
plynofikácia objektu školy, bolo vybudované sociálne zariadenie v starej budove školy a boli
vymaľované triedy a zborovňa v novej budove školy. S cieľom zaistenia ochrany a
bezpečnosti žiakov pri práci a zabezpečenia plynulého priebehu vyučovacieho procesu v roku
2005 v starej budove školy bolo dobudované sociálne zariadenie. Počas školského roku
2006/2007 na škole bola zrealizovaná väčšia rekonštrukcia: výmena okien, vchodových dverí
a následné zateplenie budov školy a obnovenie fasády. V roku 2008 boli pri škole
vybudované nové prístupové chodníky. S cieľom šetrenia plynu a v dôsledku nevyhovujúceho
stavu potrubia bola v lete 2008 na škole zrealizovaná výmena potrubia a radiátorov.
V školskom roku 2008/2009 v októbri na 6. ročníku Európskeho dňa rodiny a školy
v priestoroch novej budovy školy bola slávnostne otvorená herňa pre Školský klub detí. V
jeseni tohto roku bolo v areáli školy vybudované multifunkčné ihrisko.
Všetky rekonštrukčné práce boli zrealizované vďaka finančnej podpore Obecného úradu
v Kojaticiach. Aj napriek takýmto rozsiahlym postupným a pravidelným krokom v
rekonštrukcii škola naďalej nutne potrebuje financie, ktoré umožnia zrealizovať prepojenie
starej a novej budovy školy, opravu strechy, telocvične ( protišmykovú úpravu podlahovej
krytiny
K areálu našej školy patrí aj ovocný sad, malé ihrisko s doskočiskom, a školský dvor.

