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ad. 1/ Charakteristika školy 
 

          Objekt je dvoupodlažní, zastřešen dvouplášťovou plochou střechou a oplocením celého 

objektu, je rozdělen do dvou dilatačních celků. 

 

1. dilatační celek:     - učebny 

                                 - sociální příslušenství pro žáky a pedagogický sbor 

                                 - plynová kotelna 

2. dilatační celek:     - vstupní část 

                                 - šatny žáků 

                                 - školní kuchyně s jídelnou a příslušenstvím 

- tělocvična s příslušenstvím 

 

 

Škola sdružuje:     1. Základní škola     - 5 tříd – kapacita 125 dětí 

                                                              - 71 žáků 

                              2. Školní družina     - 1 oddělení – kapacita 35 dětí 

                                                               - 30 dětí 

                            

                                    

Počet učeben:                                        8 

Třída pro ŠD:                                        1 

Počet kabinetů:                                      4 

Kapacita jídelny:                                   50 míst 

Zdroj vody:                                           veřejný vodovod 

Vytápění:                                               plynové 

Sociální a hygienická zařízení:             samostatná na každém pracovišti 

Počet pedagogických pracovníků:        6 

Počet provozních zaměstnanců:            2 

Počet zaměstnanců školní kuchyně:      4 

 

 



 

          Základní školu navštěvovali žáci obce Hostěradice a částí Míšovice a Chlupice. Kromě 

toho dojížděly dvě žákyně ze Skalice. 

          Každý ročník má samostatnou kmenovou třídu.  

          Pro výuku praktických činností a výtvarnou výchovu je využívána odborná učebna s 

příslušným vybavením a zařízením.  

          Výuka informatiky probíhala v počítačové učebně. 

          Hudební výchova je organizována ve dvou třídách s pianinem, v ostatních třídách jsou 

elektrické varhany. 

          Tělesná výchova je vyučována ve školní tělocvičně a na hřišti s umělým povrchem 

zřízené OÚ nedaleko školy, na fotbalovém hřišti místní TJ nebo na hřišti SDH. 

          Vyučující také využívají počítačovou učebnu (13 počítačů) a učebnu s interaktivní 

tabulí, která byla vybavena díky dotaci ČEZ. Ve čtyřech kmenových třídách je počítač určený 

k výuce.  

          Hlavním úkolem pedagogického kolektivu bylo vytvářet příznivé, klidné a tvůrčí klima 

ve třídách i ve škole. Žákům se podařilo zvládnout učivo předepsané osnovami dle svých 

schopností. 

         V letošním školním roce pracovaly všechny ročníky podle ŠVP ZŠ Hostěradice, 

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.   

         Třídní učitelky pracovaly různými formami a metodami práce. Tím žáky motivovaly. 

Hledaly jsme v žácích to lepší „já“. Ovlivňovaly jsme morální vlastnosti žáků, nutily je k 

přemýšlení, k řešení různých situací. Plnily jsme se žáky minimální preventivní program, 

spolupracovaly jsme s rodiči žáků - nadaných, slabších, integrovaných i problémových. 

Rodiče se naučili s učitelkami často hovořit.  

        S integrovanými žáky pracovala Mgr. Dana Karasová také v dyslektickém kroužku. 

Během roku byli vyšetřeni v PPP další žáci. I když nebyli integrováni pro SPU, bylo pouze 

doporučeno zohledňování v práci a klasifikaci, navštěvovali také jednou týdně dyslektický 

kroužek. Integrovaný žák pracoval podle individuálního vzdělávacího plánu, který byl 

schválen v  PPP ve Znojmě a s jehož obsahem byli seznámeni i rodiče.  

          Chceme, aby se žáci odmalička naučili využívat svůj volný čas. Ve spolupráci s DDM 

Miroslav pracovaly paní učitelky a externí pracovníci s dětmi v zájmových kroužcích. 

Pravidelně proškolujeme jednotlivé ročníky v poskytování první pomoci, chování 

v mimořádných situacích a živelných pohromách, toto proškolování probíhá v rámci 

vyučování prvouky a přírodovědy.  

          Vzbuzujeme zájem o zpěv nejen v hodinách hudební výchovy, ale i v dětském 

pěveckém sboru, který byl založen v roce 1976. V tomto školním roce jej vedla Mgr. Ivana 

Schaurová. Detašované pracoviště u nás má také ZUŠ Miroslav, obor klavír, keyboard, 

zobcová flétna a hra na kytaru. 

          Od roku 1991 zajišťujeme výuku cizího jazyka v kroužku anglického jazyka 

 pro 2. ročník, ve 3., 4. a 5. ročníku je cizí jazyk součástí povinné výuky. V tomto školním 

roce se vyučoval pouze anglický jazyk. O německý jazyk již není takový zájem a také není 

návaznost na 2.stupni ZŠ v Miroslavi. Cizí jazyk vyučují v jednotlivých ročních 



kvalifikované pedagogické pracovnice.  

        Od prosince 2005 pracuje na škole Školská rada ve složení -  2 zástupci pedagogů, 2 

zástupci zřizovatele školy a 2 zástupci rodičů dětí. V červnu 2012 skončilo funkční období 

předsedkyně ŠR Mgr. P.Jurkové a byla zvolena nová předsedkyně Mgr. Ivana Schaurová. 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční 

zprávu o činnosti školy, schvaluje plán práce a navrhuje změny, schvaluje pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje 

školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k hospodaření a 

navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní 

inspekce. 

         Jsme členy Asociace školních sportovních klubů a pravidelně se zúčastňujeme akcí, 

pořádaných tímto klubem pro žáky naší věkové skupiny organizuje (vybíjená, přehazovaná, 

florbal, malá kopaná).   

         Zapojili jsme se s žáky do evropských projektů Školní mléko a Ovoce do škol. 

         Jako škola jsme se zapojili do projektu EU OPVK Investice do rozvoje vzdělávání. 

Díky tomuto projektu jsme nově zmodernizovali počítačovou učebnu (13 počítačů), 

k počítačům jsme zakoupili nový operační systém a aktuální sadu office2010, nové výukové 

programy, pořídili jsme nové ozvučovací zařízení, vizualizér, pomůcky do prvouky a 

přírodovědy. Pro pedagogické pracovnice byly pořízeny notebooky pro přípravu materiálů na 

výuku, pedagogické pracovnice se zúčastnily vybraných školení a připravily pro žáky mnoho 

nových výukových materiálů (pracovní listy i digitální výukové materiály), které přispěly 

k inovaci vzdělávacího procesu a může se s nimi pracovat i v dalších letech. 

          Žáci 2. a 3.ročníku se zapojili do celostátní matematické soutěže Cvrček.  

          Žáci 4. a 5.ročníku se zapojili do celostátní matematické soutěže Klokánek. 

          Žáci pracovali při projektových dnech – Ovocný den, Den ve strašidelné škole. 

          Žáci pracovali při projektových dnech – Ovocný den, Den ve strašidelné škole. 

          Velmi dobře byl připraven – Vánoční jarmark i Letní školní akademie – akce určené 

pro veřejnost. Na přípravě programu i na výrobě dárků na Vánoční jarmark se podíleli 

všichni žáci a pedagogové naší školy. Podle ohlasu rodičů a ostatních hostů připravené akce 

sklidily úspěch. 

          Výuky plavání ve Znojmě se zúčastnili žáci 3. - 5. ročníku. 

          Opět  jsme se zúčastnili projektu Školní mléko a Ovoce do škol. 

          Všichni žáci se zapojili do projektu – Za poklady Země, který Mgr.Schaurová s žáky 

5.ročníku připravili pro zbylé žáky. 

          Všichni žáci si užili zábavné dopoledne ve škole - 1.června. 

          Společně jsme si užili školní výlet, kdy jsme navštívili MORAVSKÝ KRAS – 

Punkevní jeskyně, propast Macochu, Sloupsko-Šošůvské jeskyně. 

          V červnu si děti ze školní družiny užily Noc ve školní družině se strašidelnou 

procházkou po celé budově školy. 

         Zájem o četbu tradičně podporuje i členství v Klubu mladých čtenářů Albatros, klubu 

Fragment a klubu Egmont, a dobře vybavená žákovská knihovna, do které i v tomto školním 

roce přibyly nové knihy, které jsme nakoupili díky KRPŠ a zapojení do projektu EU OPVK. 

         Žáci se podle zájmu a schopností zúčastňovali soutěží, které pořádaly DDM Miroslav, 



DDM Šumná, ZŠ Vémyslice, Znojemská Beseda, AŠSK Znojmo. Jednalo se o soutěže 

hudební, výtvarné a sportovní. Věříme, že i tyto aktivity dovedou žáky v dospělosti ke 

zdravému životnímu stylu. Nemáme ve škole záškoláky. 

          Finanční prostředky na mzdy a ONIV získáváme ze státního rozpočtu, pouze na jednu 

pracovnici ve školní jídelně nám doplácí mzdové prostředky obecní úřad, finance na provoz 

školy jdou z rozpočtu od OÚ Hostěradice. Na mimoškolní činnost přispívá svými aktivitami 

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Hostěradice. Pravidelně také kupují žákům pátého ročníku 

trička jako upomínku na ZŠ Hostěradice. 

          Finanční prostředky jsme získali též sběrem kaštanů, pomerančové kůry, léčivých 

rostlin, sběrem starého papíru. Pravidelně nám přispívá finančními prostředky ve formě 

sponzorského daru i politická strana v obci  KSČM a Jednota spotřební družstvo Hostěradice. 

Také pan Hrdlička Josef a Lovečkovi dětem pravidelně poskytují sladkosti – Mikuláš, 

Den dětí, odměny k soutěžím.  Za to jim samozřejmě všem patří velký dík, protože veškeré 

tyto částky i věci jsou vždy využity pro potřeby dětí. 

 

ad. 2/ Přehled učebních plánů, schvalovací doložky, plány školy 

 

          Ve školním roce 2011 – 2012 jsme v 1.,2.,3.,4. a 5. ročníku vyučovaly podle ŠVP ZŠ 

Hostěradice, školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j. 234/2007. První 

rok byl vyučován v 5.ročníku předmět Informatika.  

           Učebnice jsme nakupovali z nakladatelství PRODOS, ALTER , NOVÁ ŠKOLA, 

FRAUS, FORTUNA, SPN. Všechny učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR. 

        Plán práce školy byl schválen na pedagogické radě. 

Obsahuje: 

1. Hodnocení plnění PP školy v uplynulém školním roce 

    Hlavní úkoly v oblasti výchovné a vzdělávací práce školy 

    Hlavní úkoly v oblasti řídící práce 

2. Organizaci školního roku 2011- 2012 

3. Plán jednání pedagogických rad 

4. Vnitřní řád školy 

5. Kalendářní plán činnosti školy 

6. Minimální preventivní program  

 

Počty žáků v jednotlivých ročnících 

                   hodiny                                             chlapci                   dívky                  celkem 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. třída           21                      1. třída                      10                            4                      14 

2. třída           22                      2. třída                      11                            4                      15 

3. třída           24                      3. třída                        9                            9                      18 

4. třída           25                      4. třída                        6                            7                      13 

5. třída           26                      5. třída                        3                            8                      11 
 

celkem         118                                                        39                          32                      71 



Nepovinné předměty          -    náboženství – Mgr. Josef Dvořák 

- sborový zpěv – Mgr. Ivana Schaurová 

- dyslektický kroužek – Mgr. Dana Karasová 

- logopedické chvilky –  Mgr. Pavlína Jurková 

 

Zájmové kroužky na škole -    sportovní hry – Mgr. Pavlína Jurková 

- angličtina hrou – Mgr. Pavlína Jurková 

- florbal – Jakub Kocián 

- mladý přírodovědec – Mgr. Ilona Scharfová 

- výtvarný kroužek – Mgr. Ivana Schaurová 

- aerobik junior –Bc. Kateřina Scharfová 

- keramika hrou – pí. Eva Mikešová 

 

 

ad. 3/ Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace, praxe  

          a způsobilost  

Údaje o pedagogických pracovnicích 

jméno                                         studium                      nástup na ZŠ      obor 

_________________________________________________________________________ 
 

KOCIÁNOVÁ Pavlína, Mgr.    MU Brno - PF              od r. 1995            1. st. ZŠ,  řed. 

SOLAŘOVÁ Miloslava, Mgr.   MU Brno- PF              od r. 2000             1. st. ZŠ, uč. 

KARASOVÁ Dana, Mgr.          MU Brno - PF              od r. 1995            1. st. ZŠ, uč. 

JURKOVÁ Pavlína, Mgr.          MU Brno - PF              od r. 2008            1. st. ZŠ, uč. 

SCHAUROVÁ Ivana, Mgr.       MU Brno - PF              od r. 1995            1.st. ZŠ, uč. 

TOMÁŠKOVÁ Petra       JU České Budějovice - TF     od r. 2009           pedag.volného času 

                                                                                                         

Údaje o provozních zaměstnancích 

___________________________________________________________________________ 

HORÁKOVÁ Vlasta                 zaškolená                          od r. 1982            školnice 

KOMÁRKOVÁ Jana                 zaškolená                         od r. 2004           uklízečka 

 

Údaje o zaměstnancích školní kuchyně 

KREJČOVÁ Monika                   střední/odborné              od r.1991           vedoucí ŠJ 

SEMOTAMOVÁ Eliška              vyučená                          od r.1994           kuchařka 

HUBÁČKOVÁ  Ivana                 vyučená                         od r. 2011           kuchařka 

MALÁ Dagmar                            zaškolená                       od 02/2012          pomoc. kuchařka                                                                                                                                 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V letošním roce pedagogické pracovnice opět navštěvovaly akce DVPP, kterými si 

obnovovaly, upevňovaly a doplňovaly kvalifikaci. Při výběru těchto akcí bylo přihlíženo 

k potřebám a rozpočtu školy a také ke studijním zájmům jednotlivých pedagogických 

pracovnic. DVPP je organizováno podle předem daného plánu DVPP na daný školní rok.  

Mgr. Pavlína Kociánová  –     Novela právních předpisů k 1.1.2012 

- BOZP pro vedoucí pracovníky 

- Dobré nápady na výuku informatiky na 1.stupni I., II., III. 

- Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku? 

- Anglická gramatika hrou pro 1.stupeň 

- Motivační náměty ve výuce zeměpisu - vlastivědě 

- Čeština nás baví – Jak zpestřit ČJ na 1.stupni pomocí 

jazykových her 

Mgr. Dana Karasová   –          Konverzační kurz anglického jazyka - začátečníci 

- Setkání vedoucích dyslektických kroužků 

- Rozvoj grafomotorických dovedností 

- Aktivní učení v matematice – násobilka x-krát jinak 

- Živá a neživá příroda na IT 

- Podzim a Mikuláš 

- Stoletý kalendář - ZIMA 

- Vánoční výtvarná dílna 

- Stoletý kalendář – Jaro a Velikonoce 

Mgr. Miloslava Solařová   –    Vzrůstající agresivita a agresivní chování  

- Školení požárních preventistů 

- Setkání  metodiků prevence 

- Jak rozvíjíme čtenářskou gramotnost v prvouce  

Mgr. Pavlína Jurková  –           Taneční a pohybová výchova na současnou hudbu 

- Aktivní učení v matematice – Poznejme Pinboard/Geoboard 

Mgr. Ivana Schaurová -           Čtenářská gramotnost – klíč k úspěchu 

- Motivační náměty ve výuce zeměpisu - vlastivědě 

- Vánoční výtvarná dílna 

- Stoletý kalendář – Jaro a Velikonoce 

 Tomášková Petra      –            Konverzační kurz AJ - začátečníci 

- Hry s padákem, stuhami a šátky 



- Setkání členů AŠSK 

- Psychomotorické hry 

- Vyprávění příběhů 

 

ad. 4/ Údaje o zařazování dětí 

 

          Zápis do 1. třídy proběhl 1.2.2012. K zápisu se dostavilo  19 dětí s rodiči. Rodiče tří  

dětí  zažádali o odklad povinné školní docházky. Ředitelka školy vydala 16 rozhodnutí o 

přijetí a 3 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

 

Integrovaní žáci pro školní rok 2011/2012:  5. třída  -   1 žák integrován pro SPU 

                    

                       

                    

ad. 5/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 

 

1. třída     14 žáků     14 žáků prospělo s vyznamenáním 

2. třída     15 žáků     12 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci prospěli, 1 žák neprospěl 

3. třída     18 žáků     12 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 žáků prospělo 

4. třída     13 žáků       9 žáků prospělo s vyznamenáním, 4 žáci prospěli      

5. třída     11 žáků       5 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 žáků prospělo  

                                   

Po ukončení 5. ročníku přestoupilo 10 žáků na 2.stupeň Základní školy v Miroslavi,  1 žák 

přestoupil na 2. stupeň ZŠ Prosiměřice. 

 

Problémy se záškoláctvím nebyly. 

 

 

 

ad.6/Školní družina 

 

      Školní družina pracuje v samostatné učebně, každý den od 11:45 do 15:30. Kapacita 

školní družiny je 35 dětí. V loňském školním roce bylo přihlášeno 30 dětí k pravidelné 

návštěvě. Další děti využívaly družinu k čekání na zájmové kroužky či na starší sourozence, 

jejich návštěva tedy byla nepravidelná. V loňském školním roce jsme pořídili do družiny 

nový školní nábytek, stoly se židličkami, stoly mají tvar šestiúhelníku a lze je různě skládat.  

Nyní mají děti 30 míst k sezení, koberec na hraní, molitanové podložky k odpočinku           

a relaxaci, množství her, stavebnic, hraček, které jsou průběžně obnovovány. 

 

 



ad. 7/ Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

Pravidelné akce 

- slavnostní zahájení školního roku s programem za účasti hostů, KRPŠ a rodičů žáků 1. třídy 

- výuka plavání (3., 4., 5. ročník)  

- sběr kaštanů, pomerančové kůry, léčivých bylin, starého papíru  

- předplatné divadelních představení ve Znojmě – 1. a 2. ročník 

- projektový den – Ovocný den, Den ve strašidelné škole, Za poklady Země 

- výcvik na DDH v Miroslavi – 4. ročník 

- program na Den seniorů 

- rozsvícení Vánočního stromu na náměstí 

- Mikulášská nadílka pro děti – zajišťují děti z 5. ročníku 

- Vánoční jarmark – krátký program a prodej dětských výrobků 

- Vánoční besídka - vánoční zvyky a obyčeje ve třídách 

- zajištění programu na vítání občánků  

- pomoc při zajišťování společenského plesu KRPŠ - výzdoba 

- předtančení žáků na společenském plese – aerobik junior, žákyně 5. ročníku 

- dětský maškarní ples  

- návštěva žáků 1. třídy ZŠ v MŠ 

- návštěva žáků předškolního oddělení MŠ v 1. třídě ZŠ 

- 3x třídní schůzky s rodiči   

- eko-program NP Podyjí přichází do škol (1., 2., 3. ročník ve škole) 

- zábavné dopoledne ve škole - MDD 

- pěvecké soutěže – Lyra, Vranovský Slavíček, Znojemský Slavíček 

- výtvarné soutěže – Kniha a já, Policie náš ochránce, Než přijde Ježíšek, Požární ochrana   

  očima dětí  

- školní turnaj – vybíjená, florbal, stolní tenis 

- turnaj – florbal - Znojmo 

- turnaj v malé kopané Mc Donald‘s Cup 

- fotografování tříd 

- školní výlet pro všechny žáky školy – MORAVSKÝ KRAS 

- Preventivní program Městské policie Moravský Krumlov 

- Zdravotníček 

- Jackie and the horrible family (anglické představení pro děti) 

- Noc ve škole – ŠD 

- slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku na Obecním úřadě 

- výstavka knih a učebnic 

- malování na chodníku 

- vycházky do okolí Hostěradic, za památkami Hostěradic 

- návštěva památek – kostel, stará radnice 

 

 



Jiné akce 

- hudební program – Vojkůvka 

- S country tanci do stodoly 

- Školy přicházejí do NP Podyjí (4., 5.ročník) 

- Znojemské podzemí 

- Advent ve Znojmě 

- Jak válčili Husité 

- ekoprogram – Rozmarýnek Brno – Jak roste les, Co skrývá les -3., 4. ročník 

- ekoprogram – Lipka Brno – Dobrodružství u Šňofouse – 1., 2. ročník 

 

Účast na soutěžích 

                            matematická – Cvrček  (pravidelně 2.,3.tř.) 

     Klokánek (pravidelně 4.,5.tř) 

                            výtvarné –  Než přijde Ježíšek – 1.místo – 3.kategorie - M. Dočekal 

                                                                                    1.místo – 4.kategorie – A. Příhodová 

                                         -     Příroda kolem nás – NP Podyjí 

                                         -     Kniha a já 

- Policie náš ochránce – 2.místo – kat.5.-6.třída – J. Vystrčilová 

- Požární ochrana očima dětí  

- Voda a lidé – ZŠ Znojmo, Pražská a město Znojmo                                                                                                                

                            hudební  -   Lyra Vémyslice  

                            sportovní – Mc Donald’s Cup /malá kopaná/  - 2.místo – okrskové kolo   

- Velikonoční  turnaj ve florbale (dívky 5. ročník) 

- Florbalová liga nadějí -1.místo – kategorie 1.-3.tříd 

                                      4.místo – kategorie 4.-6.tříd 

 

ad. 8/ Školní jídelna 

 

         Na začátku školního roku 2003/2004 byla zprovozněna Školní jídelna s kuchyní. 

Obecní úřad ji během letních prázdnin stihl zrekonstruovat podle norem EU a podle vyhlášky 

č.107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.  

        V letošním školním roce jsme zakoupili nový moderní nábytek do školní jídelny, 

nahradili jsme již nevyhovující jídelní stoly a židle. Nyní je ve školní jídelně 60 míst k sezení. 

        Žáci ve školní jídelně mohou odebírat svačiny (27) i obědy (60). Vaří se také pro 

mateřskou školu (62) a pro cizí strávníky (57), kteří si odebírají oběd do jídlonosičů.  

        Školní kuchyň využívají také vyučující PČ – pečení perníčků, cukroví, výroba salátů. 

 

V Hostěradicích 31.8.2012                                              

 

 

ŠKOLSKÁ   RADA  schválila dne 25.9.2012 


