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ad. 1/Identifikační údaje školy 

 

Název právnické osoby vykonávající činnost školy dle platného rozhodnutí: 

Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

 

Zřizovatel školy: OBEC Hostěradice 

 

Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Kociánová 

 

sídlo: 671 71 Hostěradice 36 

tel: ZŠ 515333471, ŠJ 515333300 

e-mail: zs.hosteradice@tiscali.cz 

www.zshosteradice.cz 

IČO: 709 97 233 

 

Základní škola je neúplnou školou s 1. stupněm, má 5 ročníků v pěti samostatných třídách. 

Průměrná naplněnost jednotlivých tříd byla ve školním roce 2014/2015 byla 15,4 v počtu 

dětí. 

 

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č.561/2004 Sb. s počtem 6 členů.  

V roce 2014 se skládala školská rada z těchto členů: 

-zástupci zřizovatele: Ing. Petr Venuta, Pavel Balík 

-zástupci rodičů: Lenka Mácová, Jitka Krontorádová 

-zástupci pedagogů: Mgr. Ivana Schaurová, Mgr. Miloslava Solařová 

 

mailto:zs.hosteradice@tiscali.cz
http://www.zshosteradice.cz/
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Od ledna 2015 se školská rada skládala z těchto členů: 

zástupci zřizovatele: Pavel Balík, Josef Malý 

zástupci rodičů: Jitka Krontorádová, Lenka Mácová 

zástupci pedagogů: Mgr. Pavlín Jurková, Mgr. Miloslava Solařová 

 

ad. 2/ 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 

                                                            - 77 žáků 

                              2. školní družina     - 1 oddělení – kapacita 35 dětí 

                                                             - 30 dětí 

                              3. školní jídelna      - 60 míst    

                                                             - 62 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 dojíždělo 5 žáků ze Skalice a 2 žáci z Morašic. 

          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 jedné třídě je 
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elektrické piano, v dalších dvou 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 (14 počítačů) a učebnu s interaktivní 

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

k výuce. Ve dvou kmenových třídách jsou interaktivní tabule SMARTBoard.  

         Žákům se podařilo zvládnout učivo předepsané osnovami dle svých schopností. 

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

ve třídách i ve škole. 

         V letošním školním roce pracovaly všechny ročníky podle školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání - ŠVP ZŠ Hostěradice. 

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

Ovlivňovaly morální vlastnosti žáků, nutily je k přemýšlení, k řešení různých situací. Plnily 

se žáky minimální preventivní program, spolupracovaly s rodiči slabších, integrovaných  

i problémových žáků. 

         Během roku byli vyšetřeni v PPP Znojmo další žáci. Integrováni byli dva žáci  

2. ročníku, jeden žák 3. ročníku, jeden žák 5. ročníku – oba pro SPU. Ostatním bylo 

doporučeno zohledňování v práci i klasifikaci. 

          Chceme, aby se žáci již v mladším školním věku naučili využívat svůj volný čas.  

Ve spolupráci se SVČ Miroslav pracovaly paní učitelky a externí pracovnice s dětmi  

v zájmových kroužcích – výtvarný kroužek, keramika hrou, sportovní kroužek, halová 

kopaná, florbal, moderní gymnastika, sportovní kroužek, hrajeme si divadlo, angličtina hrou, 

počítačové hry.  

         Pravidelně proškolujeme jednotlivé ročníky v poskytování první pomoci, chování 

v mimořádných situacích a živelných pohromách. Toto proškolování probíhá v rámci výuky 

prvouky a přírodovědy.  

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

který byl založen v roce 1976. V tomto školním roce jej vedla Mgr. Ivana Schaurová  

a Mgr. Jana Hlaváčová.  

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

flétna a hra na kytaru – vyučuje Mgr. Helena Habánová. 

          Od roku 1991 zajišťujeme výuku anglického jazyka v kroužku  – Angličtina hrou pro 

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

roce se opět vyučoval pouze anglický jazyk. 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.  Od ledna 2015 je předsedkyní  

Mgr. Pavlína Jurková. 

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

pořádaných tímto klubem. AŠSK pro žáky naší věkové skupiny organizuje sportovní soutěže 
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ve vybíjené, přehazované, florbalu, malá kopané.   

         Pravidelně se zapojujeme s žáky do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. 

         Jako škola jsme se zapojili do projektů EU OPVK Investice do rozvoje vzdělávání-  

projekt Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, číslo projektu: 

CZ.1.07/1.1.00/46.0001 v rámci, kterého byly realizovány kroužky Čtenářská a jazyková 

gramotnost a projekt S Evou a Edou zdravě a bezpečně, číslo projektu:  

CZ.1.07/1.1.00/53.0003, v rámci tohoto projektu pracoval kroužek Zdravý pohyb a získali 

jsme 3 koloběžky, 3 kolečkové brusle, venkovní stůl na stolní tenis, stojan s košem na 

basketbal, reflexní vesty pro děti a pracovní listy týkající se první pomoci a zdravé výživy. 

Doba realizace projektů byla jeden školní rok. 

         V prosinci se pěvecký sbor účastnil rozsvícení vánočního stromu na náměstí obce. 

         V květnu se pěvecký sbor zapojil do programu celorepublikové akce – Noc kostelů. 

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

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

         V předmětu informatika se žáci 5. ročníku učili s programem MountBlue psát všemi 

deseti na klávesnici. 

          Žáci pracovali při projektových dnech – Den ve strašidelné škole, Dopravní výchova, 

Poskytování první pomoci. 

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

         Žáci 1., 2., 3. ročníku pravidelně navštěvovali divadlo ve Znojmě. 

         V prosinci 2014 proběhlo Vánoční posezení s programem 1. a 5. ročníku, který doplnil 

vystoupením také pěvecký sbor. Letní školní akademie proběhla za velké účasti veřejnosti 

v červnu 2015. Na přípravě programu se podíleli všichni žáci a pedagogové naší školy. Podle 

ohlasu rodičů a ostatních hostů připravené akce sklidily úspěch. 

          Pokračovali jsme ve sbírání plastových víček pro nemocné děti. Tuto akci jsme pojali 

jako soutěž dětí o nejvíc nasbíraných víček. Všechna nasbíraná víčka byla předána sdružení 

ONKA do Brna. 

          Společně jsme si užili školní výlet. Žáci 1.- 5. ročníku navštívili hrad Veveří, kde pro 

ně byl připraven zajímavý program – historické dílny, pohádka, prohlídka hradu. 

          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. Třídní učitelka druhého ročníku připravila s dětmi projekt – Jsem 

čtenář za účasti rodičů. 

         Žáci se podle zájmu a schopností zúčastňovali soutěží, které pořádalo SVČ Miroslav, 

AŠSK Znojmo, ZŠ Miroslav, ZŠ Vémyslice. Jednalo se o soutěže výtvarné, sportovní i 

recitační. Věříme, že i tyto aktivity dovedou žáky v dospělosti ke vhodnému využívání 

volného času a 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. KPŠ pravidelně finančně přispívá dětem, v tomto 

školním roce klub přispěl na 5x dopravu na plavecký výcvik do Znojma, 5x do divadla do 

Znojma, 1x na ekologický program do Brna a na školní výlet na hrad Veveří. Klub také 
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dětem zakoupil cukrovinky na Mikuláše, na Den ve strašidelné škole, na Dětský den. 

Pravidelně kupuje dětem 5. ročníku trička, do školní družiny pořídil sedáky pro každé dítě  

a dva sedací pytle. Do výuky pomůcky do jednotlivých tříd a deset tabletů s obalem,  

také určených k výuce.  Finanční prostředky jsme získali též ze sběru sušené pomerančové 

kůry a ze sběru starého papíru. Pravidelně nám přispívá finančními prostředky ve formě 

sponzorského daru i KSČM Hostěradice a Jednota spotřební družstvo. Sladkosti na odměny 

dětem nám poskytuje pan J. Hrdlička a pan L. Krábek. Za to jim samozřejmě všem děkujeme. 

Veškeré tyto částky i věci jsou vždy využity ve prospěch dětí. 

         Díky financím OÚ jsme vyměnili stará a nevyhovující okna ve školní jídelně a kuchyni. 

         Obecní úřad vyřídil dotaci Operačního programu Ministerstva životního prostředí  

a díky tomu bylo před budovou školy zrealizováno oddechové hřiště s herními prvky  

a venkovní učebnou, které budeme využívat,  jak k výuce, tak i k odpočinku a relaxaci. 

 

ad. 3/ Přehled učebních plánů, schvalovací doložky, plány školy 

 

          Ve školním roce 2014 – 2015 jsme v 1. - 5. ročníku vyučovaly podle Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – ŠVP ZŠ Hostěradice, ZSHost/35/2013.  

           Učebnice jsme nakupovali z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, FRAUS, SPN. Všechny 

učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR. 

        Plán práce školy byl schválen na pedagogické radě i školskou radou. 

 

Počty žáků v jednotlivých ročnících (konec školního roku) 

 

        učební plán                                                počty žáků 

ročník             hodiny                              chlapci                   dívky               celkem 

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

1. ročník           21                                       7                             9                     16 

2. ročník           22                                      10                            8                     18 

3. ročník           24                                        8                            8                     16 

4. ročník           25                                      10                            4                     14 

5. ročník           26                                        9                            4                     13 
 

celkem             118                                     44                          33                     77 

 

      Počty žáků se v průběhu roku měnily. Do první třídy nastoupilo 15 dětí, jedna žákyně  

se v pololetí přistěhovala. Do druhé třídy v září nastoupilo 18 žáků, jeden žák se odstěhoval  

a jeden žák přestoupil z jiné školy.  

  

Nepovinné předměty        -    náboženství – Mgr. Josef Dvořák 

                                              sborový zpěv – Mgr. Ivana Schaurová, Mgr. Jana Hlaváčová 
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Zájmové kroužky na škole -   Výtvarný kroužek, Keramika hrou, Sportovní kroužek, Halová 

kopaná, Florbal, Moderní gymnastika, Sportovní kroužek, Hrajeme si divadlo, Angličtina 

hrou, Počítačové hry – zájmová činnost je již několik let realizována ve spolupráci se 

Střediskem volného času Miroslav. 

V rámci školní družiny pracoval kroužek Míčových her. 

Z projektů OPVK byly realizovány kroužky – Zdravý pohyb, Čtenářská gramotnost, 

Jazyková gramotnost. 

 

 

 

ad. 4/ Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace, praxe  

          a způsobilost  

 

Údaje o pedagogických pracovnicích 

jméno                                         studium                     nástup na ZŠ         obor   /   pozice 

_________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

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

TOMÁŠKOVÁ Petra, Mgr.   JU České Budějovice - TF  od r. 2014  pedag. vol. času / vych.   

HLAVÁČOVÁ Jana, Mgr.    JU České Budějovice - PF   11,12/2014        uč. 1. st. ZŠ / uč. 

ČAŇKOVÁ Marie, Mgr.       UJEP Brno                           3-6/2015           uč. 1.st. ZŠ / uč.                                        

 

Údaje o provozních zaměstnancích 

___________________________________________________________________________ 

ČERNÁ Iveta                           zaškolená                         od r. 2014           domovnice 

MALÁ Dagmar                         zaškolená                         od r. 2013           uklízečka 

    

Údaje o zaměstnancích školní kuchyně 

KREJČOVÁ Monika                   střední/odborné              od r.1991            vedoucí ŠJ 

HUBÁČKOVÁ  Ivana                 vyučená                         od r. 2011           kuchařka 

KOMÁRKOVÁ Jana                   rekvalifikace                  od r. 2014           kuchařka 

MALÁ Dagmar                            zaškolená                       od r. 2012           kuchařka   
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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 školní rok.  

 

Mgr. Pavlína Kociánová  –      Novely právních předpisů platných od 1.1.2015 

- Strategie řízení 

- Chyby vedoucích zaměstnanců a jejich důsledky I., II. 

- Systém InspIS ŠVP- modul pro práci se ŠVP 

- Činnostní učení - Geometrie ve 3. a 4. Ročníku 

- Činnostní učení – Rozšiřování číselného oboru do 1 000 a 

nad 1 000 

- Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 

- Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti 

- Komunikační dovednosti pedagogů 

- Diagnostika čtení a psaní 

- Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní 

- Diagnostika a intervence v M 

- Finanční gramotnost 

- Diagnostika školní připravenosti 

- Školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance 

Mgr. Dana Karasová   –          Tablet prakticky – 1. stupeň ZŠ 

- Komunikační dovednosti pedagogů 

- Finanční gramotnost  

- Charakteristika a ukázky „dobrého vyučování“ v M 

- Efektivní metody práce s tabletem 

- Diagnostika školní připravenosti 

- Témata a projekty: Netradiční techniky s tradičními materiály 

ve výtvarné výchově  

- Učíme (se) s radostí: Slabikář činnostně a interaktivně 
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Mgr. Miloslava Solařová   –     Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní 

- Komunikační dovednosti pedagogů 

- Diagnostika a intervence v M 

- Diagnostika školní připravenosti 

- Finanční gramotnost  

- Požární preventista 

Mgr. Pavlína Jurková  –           Prevence poruch dětské řeči II. 

- Školní metodik prevence ve škole 

- Komunikační dovednosti pedagogů 

- Finanční gramotnost  

- Setkání metodiků prevence 

- Hravá logopedie v praxi 

- Činnostní učení - Rozšíření číselného oboru do 100 

- Efektivní metody práce s tabletem 

- Komunikace s rodiči 

- Základy a nácvik komunikace 

- Moderní směry ve výuce pohybových aktivit dětí 

- Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 

Mgr. Ivana Schaurová -           Činnostní učení - Geometrie ve 3. a 4. ročníku 

Tomášková Petra -                   Finanční gramotnost 

- Dramatická výchova pro základní vzdělávání 

- Vhodné a nevhodné formy komunikace pedagogů 

- Cestou dramatické výchovy 

- Hrajeme divadlo s různými loutkami 

 

Školení provozních zaměstnanců 

Krejčová Monika (vedoucí ŠJ)  – Hygienické minimum a zásady aplikace výživových norem 

-    Školení pro vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařky 

-    Školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance 

Černá Iveta (školnice) – Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice 

                                      Požární preventista 
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ad. 5/ Údaje o zařazování dětí 

 

          Zápis do 1. třídy proběhl 28. ledna 2015. K zápisu se dostavilo 23 dětí s rodiči. Rodiče 

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

o přijetí a 7 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

 

Integrovaní žáci pro školní rok 2014/2015:  

 2. ročník – 2 žáci integrováni pro SPU  

 3. ročník – 1 žák integrován pro SPU  

 5. ročník - 1 žák integrován pro SPU  

 

ad. 6/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 

 

1. ročník     16 žáků     14 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci prospěli 

2. ročník     18 žáků     17 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 žák prospěl 

3. ročník     16 žáků        8 žáků prospělo s vyznamenáním, 8 žáků prospělo 

4. ročník     14 žáků       6 žáků prospělo s vyznamenáním, 8 žáků prospělo 

5. ročník     13 žáků       6 žáků prospělo s vyznamenáním, 7 žáků prospělo  

 

 

Po ukončení 5. ročníku přestoupilo 12 žáků na 2. stupeň Základní školy Miroslav,  

1 žák na 2. stupeň Základní školy Prosiměřice. 

Problémy se záškoláctvím nebyly.  

 

ad.7/Školní družina 

 

      Školní družina pracuje v samostatné učebně, každý den od 11:40 do 15:30.  

      Kapacita školní družiny je 35 dětí.  

      Ve školním roce 2014/2015 bylo přihlášeno 30 dětí k pravidelné docházce. Další děti 

využívaly družinu k čekání na zájmové kroužky či na starší sourozence, jejich návštěva tedy 

byla nepravidelná. Školní družina byla dovybavena novým nábytkem. Pan D. Dvořák poskytl 

škole dar v podobě satelitu a byla zakoupena nová televize. 

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

a relaxaci, čtyři relaxační sedací pytle, množství her, stavebnic, hraček, které jsou průběžně 

obnovovány. 
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ad. 8/ Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

Akce školy během školního roku 

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

- sběr kaštanů, sušené pomerančové kůry, starého papíru, plastových víček 

- předplatné divadelních představení ve Znojmě – 1. - 3. Ročník 

- Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, 3.-5. ročník 

- preventivní program – Vztahy mezi vrstevníky, 3. rořník 

- projektový den – Den ve strašidelné škole, Poskytování první pomoci, Dopravní výchova,  

- 2x výcvik na DDH v Miroslavi – 4. ročník 

- 2 x cvičný požární poplach 

- program na rozsvěcení Vánočního stromu obce – pěvecký sbor 

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

- Vánoční posezení – krátký program pro veřejnost, zajišťují žáci 1., 5. ročníku  

   a pěvecký sbor 

- Vánoční besídka - vánoční zvyky a obyčeje ve třídách 

- zajištění programu na vítání občánků – pěvecký sbor 

- ekologický program, Lipka Brno, Jarní probouzení, Jaro v přírodní zahradě – 3. ročník 

- ekologický program, Lipka Brno,  Dobrodružství u Šnofouse – 1., 2. ročník 

- ekologický program, Rozmarýnek Brno, Vánoce po staru – 3.-5. ročník 

- Planetárium Brno, Zula Patrola – 2., 3. ročník 

- vystoupení kouzelníka, KATONAS MAGIC SHOW – 1.-5. ročník 

- pomoc při zajišťování společenského plesu KPŠ, Dětského maškarního plesu – výzdoba 

- dětský maškarní ples  

- návštěvy žáků 1. třídy ZŠ v MŠ 

- návštěvy žáků předškolního oddělení MŠ v 1. třídě ZŠ 

- 3 x třídní schůzky s rodiči   

- NP Podyjí přichází do škol - ekologický program - 1., 2. ročník  

- výuka plavání  - 3., 4., 5. ročník 

- výtvarné soutěže –Než přijde Ježíšek, Požární ochrana očima dětí, Mé toulky za zvěří 

- školní sportovní turnaj ve vybíjené 

- turnaj v malé kopané Mc Donald‘s Cup 

- Noc kostelů – program pěvecký sbor 

- turnaj ve vybíjené Preventan Cup 

- Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů - divadlo v KD, 1. – 5. ročník 

- Lanové centrum Brno – 4., 5. ročník 

- návštěva hasičské zbrojnice – 1., 2., 3. ročník 

- fotografování tříd 

- anglické představení Jackie and giant – 3. – 5. ročník 

- Den dětí - zábavné dopoledne ve škole  
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- Olympiáda malotřídních škol – ZŠ Vémyslice 

- školní výlet  - hrad Veveří – 1. – 5. Ročník 

- slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku na Obecním úřadě Hostěradice 

- Letní akademie pro veřejnost – program 1. – 5. ročník, ŠD, pěvecký sbor 

- návštěva páťáků v ZŠ Miroslav 

 

 

 

ad. 9/ Účast na soutěžích 

 

matematické – Cvrček  (pravidelně 2., 3. ročník) 

                        Klokánek (pravidelně 4., 5. ročník) 

 

 výtvarné –  Než přijde JEŽÍŠEK (Středisko volného času Miroslav) 

                    2.kategorie (1. -2. třída): 1. místo  - Nela Drozdová  

                    3.kategorie (3. – 4. třída):  1. místo – Lukáš Málek 

                    Mé toulky za zvěří (Okresní myslivecký spolek Znojmo) 

                    kategorie 3. – 4. ročník: 3. místo – Žaneta Lapešová 

                    Požární ochrana očima dětí (Krajské sdružení hasičů) 

                      

sportovní – Mc Donald’s Cup /malá kopaná/  

                   okrskové kolo (1.-3. ročník): 1. místo  

                                           (4.-5. ročník): 4. místo 

                   okresní kolo (1.-3. ročník):    5. místo 

           

                   Preventan Cup – vybíjená - otevřená kategorie 

 

                   Atletická olympiáda malotřídních škol: 

                   CHLAPCI 1. – 3. ročník: Tomáš Komárek – 3. místo – skok daleký z místa 

 

                   CHLAPCI  4. -5. ročník: Oldřich Vlček  - 1. místo – hod míčkem 

                                                            Michal Schneider – 2.-3. místo – běh 50m 

 

                   DÍVKY  4. -5. ročník: Simona Lapešová – 2. místo – skok daleký z místa 

                                                         Klaudie Nejedlá – 3. místo – hod míčkem 

 

                   ŠTAFETOVÝ BĚH CHLAPCI – 3. místo: Filip Buchta, Lukáš Křepela, Tomáš   

                                                                         Komárek, Dominik Dvořák, Marek Hejmala 

 

                   ŠTAFETOVÝ BĚH DÍVKY – 2. místo: Ema Málková, Nikol Sobotková, Zuzana  

                                                                     Netoličková, Lucie Sobotková, Hana Ludvíková 

 

                    CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL – 3. místo 
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recitační  - ZŠ Miroslav – čestné uznání – Roman Schaur  - 2. ročník 

                                         účast -  Hana Černá – 3. ročník 

                                                     Dan Fiala – 5. ročník 

                                                      

 

 

ad. 9/ Školní jídelna 

         Od 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 platném znění.  

Kapacita školní kuchyně – rejstřík 130 strávníků, provozní 200 strávníků. 

Ve školní jídelně je 60 míst k sezení. Jídelna byla vybavena novými stoly a židlemi. 

Školní jídelna vaří obědy pro žáky základní školy (62) a její zaměstnance (14).  

Žáci ve školní jídelně mohou odebírat také svačiny (33). 

Pro děti z mateřské školy (62) zaměstnankyně MŠ svačiny a obědy odvážejí a vydávají je 

dětem ve výdejnách v mateřské škole. 

Cizí strávníci (46) odebírají obědy do jídlonosičů.  

Školní kuchyň využívají také vyučující, a to na pečení cukroví, výrobu salátů, pizzy, 

obložených chlebíčků. 

 

 

 

V Hostěradicích 25.8.2015            Mgr. Pavlína Kociánová, ředitelka školy 

 

 

 

                                             

ŠKOLSKÁ   RADA  schválila dne   24.9.2015 Mgr. Pavlína Jurková, předsedkyně ŠR 


