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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 ve školním roce 2016/2017 byla 18 v počtu dětí. 

 

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

V roce 2016/2017 se skládala školská rada z těchto členů: 

zástupci zřizovatele: Pavel Balík, Josef Malý 

zástupci rodičů: Ing. Lenka Málková, Martina Kacká 

zástupci pedagogů: Mgr. Pavlína Jurková, Mgr. Pavla Křepelová 

 

mailto:zs.hosteradice@tiscali.cz
http://www.zshosteradice.cz/
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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 

                                                              90 žáků 

                              2. školní družina     - 1. oddělení – kapacita 30 dětí 

                                                            - 2. oddělení – kapacita 25 dětí 

                                                              52 dětí 

                              3. školní jídelna      - kapacita 130 obědů  

                                                              80 dětí                

Počet učeben:                                   7 

Třída pro ŠD:                                   2 

Počet kabinetů:                                 4 

Zdroj vody:                                      veřejný vodovod 

Vytápění:                                         plynové 

Sociální a hygienická zařízení:          samostatná na každém pracovišti 

Počet pedagogických pracovníků:     7 

Počet provozních zaměstnanců:         2 

Počet zaměstnanců školní kuchyně:   3 

 

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

toho dojížděli 3 žáci ze Skalice a 2 žáci z Morašic. 

          Každý ročník má samostatnou kmenovou třídu.  

          Pro výuku pracovních 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 

elektrické piano, v dalších dvou třídách jsou elektrické varhany. 

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

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

          Vyučující také využívají počítačovou učebnu (14 počítačů). Ve všech kmenových 

třídách je počítač určený k výuce s interaktivní tabulí SMARTBoard. V 2. oddělení školní 
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družiny je počítač s interaktivní tabulí ActivBoard. Vyučující mají k dispozici také 

notebooky, tablety a čtečky. V 1. oddělení školní družiny je televizor. 

         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, č. j. ZSHost/36 /2016. 

       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 se měnil počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu 

rediagnostiky a nových právních předpisů (inkluze).  

         Celkem bylo ve škole vyšetřeno či přešetřeno 18 dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ať třídními učitelkami nebo PPP Znojmo. 

         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 – keramika hrou, sportovní hry, 2 x halová kopaná, florbal, 2 x 

taneční kroužek, 2 x šikulka, 2 x angličtina hrou, počítačové hry, gymnastika. 

         Pravidelně proškolujeme jednotlivé ročníky v poskytování první pomoci, chování 

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

prvouky a přírodovědy. 5. ročník využil nabídky ČČK a zúčastnil se proškolení v rámci 

projektu – Interaktivní školení první pomoci 5. ročníků. 

          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. Pavla Křepelová. 

Pěvecký sbor pravidelně připravuje program – 2 x školní akademie, Vítání občánků, 

Rozsvícení obecního vánočního stromu, Noc kostelů, rozloučení s žáky 5. ročníku na OÚ. 

         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 

ve vybíjené, přehazované, florbalu, malá kopané.   

         V rámci školní družiny jsme se zapojili do pokusného ověřování programu Hodina 

pohybu navíc pro 1. stupeň ZŠ – vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
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(MŠMT) a prováděným Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). 

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

         Také jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Veselé zoubky, 

Sněhuláci pro Afriku, Obědy pro děti. 

         Jako škola jsme se zapojili také do projektů EU Evropské strukturální a investiční 

fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: 

- projekt „Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském 

regionu“,  číslo projektu: CZ.020.3.61/0.0/0.0/15_0007/0000211,  

- projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko“, číslo 

projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000354. 

          Žáci 5. ročníku se účastnili Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. 

ročníků základních škol, organizované Českou školní inspekcí. 

         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 4. ročníku 2 x navštívili DDH v Miroslavi. 

         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, Mikulášská nadílka, 

Den dětí ve škole, Olympijský den. 

         V rámci tělesné výchovy se všichni žáci účastnili projektu Hejtmanův pohár a Sazka 

Olympijský víceboj. 

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

         Žáci 1. a 2. ročníku pravidelně navštěvovali divadelní představení ve Znojmě. 

         V prosinci 2016 proběhlo v kulturním domě Vánoční posezení s programem 1. a 5. 

ročníku, který doplnil vystoupením také pěvecký sbor. Školní akademie proběhla za velké 

účasti veřejnosti v červnu 2017 také v kulturním domě. 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. 

         Sbíráme také starý papír, kaštany a sušenou pomerančovou kůru. 

          Žáci si užili školní výlety. Žáci 1.- 3. ročníku navštívili DinoPark ve Vyškově,  

žáci 4. ročníku navštívili Moravský kras, žáci 5. ročníku navštívili Prahu.  

          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.  

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

AŠSK Znojmo, ZŠ Miroslav, město Znojmo, hejtman Jihomoravského kraje. Jednalo se o 

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

školy jdou z rozpočtu od OÚ Hostěradice.  

        SPŠ pravidelně finančně přispívá dětem na různé akce. V tomto školním roce spolek 

zaplatil 5x dopravu na plavecký výcvik do Znojma, 5x dopravu na divadelní představení do 

Znojma, vstupné i dopravu na školní výlet pro všechny členy SPŠ (jednotný příspěvek 400 

Kč na dítě). Spolek také dětem zakoupil cukrovinky a drobné dárky na Den ve strašidelné 

škole, na Mikuláše a na Dětský den. Opět dětem 5. ročníku zakoupil trička a stužky jako 

upomínku na naši školu. Pro 1. třídu zakoupili nová počitadla.  

     Finanční prostředky jsme získali též ze sběru kaštanů, sušené pomerančové kůry a ze 

sběru starého papíru. Pravidelně nám přispívá finančními prostředky ve formě sponzorského 

daru i KSČM Hostěradice a Jednota spotřební družstvo Moravský Krumlov. Odměny dětem 

formou cukrářských výrobků poskytuje také 2x ročně pan L. Krábek. Za to jim samozřejmě 

všem velmi děkujeme. Veškeré tyto částky i věci jsou vždy využity ve prospěch dětí. Za 

získané finanční prostředky kupujeme dětem výtvarné potřeby a sešity do výuky. 

         Díky financím OÚ byla vyměněna okna v tělocvičně a čtvery venkovní dveře ve školní 

kuchyni. 

 

 

3/ Přehled učebních plánů, schvalovací doložky, plány školy 

 

          Ve školním roce 2016 – 2017 jsme v 1. - 5. ročníku vyučovaly podle – ŠVP ZŠ 

Hostěradice, č. j. ZSHost/36/2016.  

           Učebnice jsme nakupovali z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, NNS, 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                                      12                             7                    19 

2. ročník           22                                      10                           10                    20 

3. ročník           24                                       7                            10                    17 

4. ročník           25                                      11                             7                    18 

5. ročník           26                                       8                              8                    16 
 

celkem             118                                     48                           42                    90 

       

Počet žáků se v průběhu roku měnil. Do čtvrtého ročníku nastoupilo 18 dětí, jedna žákyně 

během září přestoupila do jiné školy, potom se jeden žák přistěhoval a nastoupil v únoru. 

Během roku se také přistěhovala a po měsíci odstěhovala jedna žákyně v 5. ročníku. 
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Nepovinné předměty 

- Dyslektický kroužek – Mgr. Dana Karasová 

- Sborový zpěv – Mgr. Pavla Křepelová 

- Jazykové chvilky (logopedická prevence) – Mgr. Pavlína Jurková 

 

Zájmové kroužky na škole -   Šikulka, Keramika hrou, Sportovní hry, Halová kopaná, 

Florbal, Taneční kroužek, Gymnastika, Angličtina hrou, Počítačové hry – zájmová činnost je 

již několik let realizována ve spolupráci se Střediskem volného času Miroslav. 

V rámci školní družiny jsme ověřovali Hodinu pohybu navíc. 

 

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. 

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. 

KŘEPELOVÁ Pavla, Mgr.          MU Brno – PF od r. 2015 uč. 1. st. ZŠ / uč. 

MORAVCOVÁ Petra, Mgr.        UP Olomouc – PF od r. 2015 uč. 1. st. ZŠ / uč. 

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

SLÁMOVÁ Kristýna      Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola  

s právem státní jazykové zkoušky Znojmo    od r. 2016    předškolní a mimoškolní pedag./ vych.                    

 

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          Pracovní setkání ředitelů ZŠ  

- Šablony společně a efektivně 

- Systém Bakaláři a inkluze v administrativě 

- Aktuální novely právních předpisů  od 1.1.2017 

- Mentoring – základy mentorských dovedností 

- Informační seminář o způsobu vykazování údajů o 

podpůrných opatřeních 

- Jak efektivně komunikovat s veřejností 

- Podpora inkluzivní školy – Hodnotové vzdělávání 

- ČJ činnostně v 1. pololetí 1. ročníku 

- ČJ činnostně v 2. pololetí 1. ročníku 

- Jak sestavit plán pedagogické podpory 

- Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ, psychomotorické  

a relaxační hry pro zlepšení soustředění 

- Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí) 

- Změny ve školské legislativě 

 

Mgr. Dana Karasová               Metodické setkávání pověřených konzultantů pro ŠPZ  

- Jak efektivně komunikovat s veřejností 

- Jak sestavit plán pedagogické podpory 

- Setkání vedoucích reedukačních skupin 

- Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí) 

- Podpora inkluzivní školy – Hodnotové vzdělávání 

- Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 

- Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením 
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Mgr. Pavlína Jurková              Jak efektivně komunikovat s veřejností 

- Zvládání problémových žáků II.    

- Specifické poruchy učení aneb jak nejlépe porozumět dítěti  

s SPU I. 

- Setkání metodiků prevence 

- Práce s diferencovanou třídou v ČJ 

- Sebepoškozování 

- Učíme děti zpívat – náprava nezpěváků 

- Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a 

prevence šikany 

- Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ, psychomotorické  

a relaxační hry pro zlepšení soustředění 

- Podpora inkluzivní školy – Hodnotové vzdělávání 

- Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí) 

 

Mgr. Pavla Křepelová             Jak efektivně komunikovat s veřejností 

- ČJ činnostně v 1. pololetí 1. ročníku 

- ČJ činnostně v 2. pololetí 1. ročníku 

- Žák s problémovým chováním 

- Jak sestavit plán pedagogické podpory 

- Optimální formy komunikace a spolupráce mezi školou  

a rodinou 

 

Mgr. Petra Moravcová            Jak efektivně komunikovat s veřejností 

- Konverzační kurz AJ pro mírně pokročilé 

- Podpora inkluzivní školy – Hodnotové vzdělávání 

- Specifické poruchy učení aneb jak nejlépe porozumět dítěti  

s SPU I. 

- Žák s problémovým chováním 

- Optimální formy komunikace a spolupráce mezi školou  

a rodinou 
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Mgr. Petra Tomášková            Jak efektivně komunikovat s veřejností     

- Podpora inkluzivní školy – Hodnotové vzdělávání 

- Hodina pohybu navíc 

- Atletika pro školáky zábavně 

- Pohybem a hrou 

- Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) II. 

- Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 

- Celostátní konference vychovatelů 

 

Kristýna Slámová                    Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením 

- Individualizace předškolního vzdělávání 

- Podpora inkluzivní školy – Hodnotové vzdělávání 

- Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 

- Kurz logopedické prevence – asistent logopeda 

 

 

 

 

Školení provozních zaměstnanců 

Krejčová Monika (vedoucí ŠJ) - Legislativní změny a jejich zavedení do systému školního  

                                                  stravování.  

Hubáčková Ivana (kuchařka) - Legislativní změny a jejich zavedení do systému školního  

                                               stravování.  

Černá Iveta (školnice) – Požární preventista 

 

 

5/ Údaje o zařazování dětí 

 

          Zápis do 1. ročníku proběhl 5. dubna 2017. K zápisu se dostavilo 17 dětí s rodiči. 

Rodiče 2 dětí zažádali o odklad povinné školní docházky. Ředitelka školy vydala 15 

rozhodnutí o přijetí a 2 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. V dubnu a v červnu 

zažádali rodiče dvou dětí o přestup do 1. ročníku na nový školní rok, zápis absolvovali v jiné 

základní škole. Do 1. ročníku tedy nastoupí 17 žáků. 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pro školní rok 2016/2017:  

 1. ročník - 1 žák 1. stupeň PLPP 

 2. ročník - 2 žáci 1. stupeň PLPP 

 3. ročník - 1 žák 2. stupeň PLPP s IVP 

               -  1 žák 2. stupeň PLPP bez IVP 

               -  1 žák zohledňován pro SPU  

               -  1 žák 1. stupeň PLPP 

 4. ročník - 3 žáci integrováni pro SPU s IVP 

                - 2 žáci 1. stupeň PLPP 

 5. ročník - 1 žák integrován pro SPU s IVP, od února 2017  1. stupeň PLPP 

               - 1 žák integrován pro zdravotní znevýhodnění (sluchová vada) s IVP 

               - 3 žáci zohledňováni pro SPU 

 

ad. 6/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 

 

1. ročník     19 žáků     18 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 žák prospěl 

2. ročník     20 žáků     18 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci prospěli 

3. ročník     17 žáků      14 žáků prospělo s vyznamenáním, 3 žáci prospěli 

4. ročník     18 žáků     14 žáků prospělo s vyznamenáním, 4 žáci prospěli 

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

 

 

Po ukončení 5. ročníku přestoupilo 14 žáků na 2. stupeň Základní školy Miroslav, 

2 žáci na 2. stupeň Základní školy Prosiměřice. 

Problémy se záškoláctvím nebyly.  

Bylo uděleno 10 výchovných opatření – 9 NTU, 1 DTU. 

 

 

7/Školní družina 

 

      Školní družina pracuje ve dvou samostatných učebnách, každý den od 6:15 do 7:45 a od 

11:40 do 16:00.  

      Kapacita školní družiny je 55 dětí.  

      Ve školním roce 2016/2017 bylo přihlášeno 52 dětí k pravidelné docházce. Další děti 

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

byla nepravidelná.  

      Děti mají pracovní místa k sezení, koberce na hraní, molitanové podložky k odpočinku           

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

      Celý rok si paní vychovatelky pro děti připravovaly množství her v tělocvičně, v herně, 

na hřišti v areálu školy i při procházkách po vesnici a okolí. 

      Na podzim proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny. Uvařily si bylinkové čaje, bylinky děti 

poznávaly a trhaly na záhonku před školou. Připravily si i pomazánku ke svačině a vyrobily 

si dorty, které s chutí snědly. 

      Celý rok společně dělaly zábavné pokusy s různými materiály. 

      Na konci dubna si zahrály Čarodějnickou hru. 

      V červnu ve školní družině proběhly vodní hrátky. 

      Vedoucí paní vychovatelka si pro děti opět připravila zajímavý program na den, kdy 

společně spaly ve škole. Společně se vypravily po stezce, kde luštily rébusy, po splnění úkolů 

získaly odměnu. 

 

  

 

8/ Údaje o školních aktivitách 

 

Akce školy během školního roku 

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

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

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

- divadelní představení v KD – Africká pohádka -1. – 5. ročník 

- Bezpečný pes – zábavně naučný program – 1. - 5. ročník 

- beseda se spisovatelem – Jan Opatřil: KAPŘÍK METLÍK – 1. - 5. ročník 

- preventivní program Já + Ty = My – 1. - 3. ročník 

- preventivní program Kyberšikana – 4. - 5. ročník 

- projektový den – Den ve strašidelné škole, Mobilní planetárium - 1. – 5. ročník,  

- 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 

- Vánoce našich předků – LIPKA Brno – 4. ročník 

- 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 

- VIDA!Science show – Mikrohrdinové – 5. ročník 

- interaktivní výuka první pomoci pro 5. ročník 

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

- dětský maškarní ples  
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- návštěvy žáků 1. třídy ZŠ v MŠ 

- návštěvy žáků předškolního oddělení MŠ v 1. třídě ZŠ 

- 3 x třídní schůzky s rodiči   

- DACH SYSTÉM cup – turnaj v halové kopané 

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

- FAIR BEAR  -anglické představení – 3. - 5. ročník 

- Jaro se otevírá, nový čas nastává – Došková chalupa Petrovice – 1. - 4. ročník 

- Listování pro podporu čtenářství – ŠMODRCHA – 1. – 2. ročník 

- zámek Miroslav – Velikonoční program – 2. - 5. ročník 

- Plackohraní – 1. - 5. ročník 

- Vzpoura úrazům – VZP ČR – 1. - 5. ročník 

- Zvířata na jaře – dravci – záchranná stanice Pelhřimov -1. – 5. ročník 

- Hejtmanův pohár, Sazka Olympijský víceboj – v tělesné výchově -1. – 5. ročník 

- Ovoce do škol – ochutnávkový koš ovoce a zeleniny -1. – 2. ročník 

- výuka plavání  - 3., 4., 5. ročník 

- školní turnaj ve vybíjené 

- florbalový turnaj O pohár základních škol a O pohár senátora 

- turnaj v malé kopané Mc Donald‘s Cup 

- Noc kostelů – program pěvecký sbor 

- recitační soutěž v ZŠ Miroslav 

- divadelní představení v KD – Dobrodružství veverky Zrzečky -1. – 4. ročník 

- preventivní program Jsem kluk, jsem holka – 4., 5. ročník 

- preventivní program Netolismus – 1. - 3. Ročník 

- čtení dětem v MŠ – žáci 5.ročníku 

- Branný závod  

- Olympijský běh T-Mobile - 1. – 5. ročník 

- fotografování dětí a třídních kolektivů 

- Den dětí - zábavné dopoledne ve škole - 1. – 5. ročník 

- Noc ve škole - ŠD 

- školní výlet  - DinoPark Vyškov 1. - 3. ročník, Moravský kras 4. ročník, Praha 5. ročník 

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

- Školní akademie pro veřejnost – program 1. – 5. ročník, ŠD, pěvecký sbor, taneční kroužek 

- návštěva páťáků v ZŠ Miroslav 

 

 

9/ Účast na soutěžích 

 

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

                        Klokánek (pravidelně 4., 5. ročník) 
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sportovní – Mc Donald’s Cup (malá kopaná) 

                   okrskové kolo (4. - 5. ročník): 3. místo 

                   

                 DACH SYSTÉM cup (halová kopaná) - účast 

 

 

                   Branný závod - „MEMORIÁL PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY JANA ŽIŽKY  

                                                Z TROCNOVA“ 

                    I. kategorie: 1. místo: Baran Patrik, Frank Nikolas, Černý Marek 

                                        2. místo: Kučera Adam Antonín, Ulrych Lukáš, Čiháček Samuel 

                                        3. místo: Lovečková Nikol, Procházková Silvie, Klaková Martina 

                   II. kategorie: 1. místo: Šmíd Šimon, Netoličková Zuzana, Komárek Tomáš 

                                         2. místo: Ulrych Jakub, Dirda Jan, Hlávka Marek 

                                         3. místo: Křepela Lukáš, Křepela Dan, Sobotka David 

 

                  Hejtmanův pohár  - vítězové - Dan Křepela – 4. ročník 

                                                                     Zuzana Netoličková – 5. ročník 

  

                  O pohár základních škol (florbal) - účast 

                   

                  O pohár senátora (florbal) – diplom za účast 

  

                  Olympijský běh T-Mobile – 1. ročník: Málek Kamil 

                                                                                  Novotná Kateřina 

                                                                  2. ročník: Mikeš Matyáš 

                                                                                  Procházková Silvie 

                                                                  3. ročník: Buchta Filip 

                                                                      Málková Ema 

         4. ročník: Křepela Dan 

                         Drozdová Nela 

         5. ročník: Dirda Jan 

                                                                      Netoličková Zuzana 

 

      7. PŘEBOR ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZNOJEMSKA V PLAVÁNÍ 

           muži 2007 (z 30)   2. místo: Buchta Filip 

           muži 2006 (z 26) 19. místo: Ulrych Jakub 

                                       

           ženy 2006 (z 21) 11. místo: Lapešová Andrea 

                                       13. místo: Čaňková Evelína 

                                       16. místo: Černá Hana 

 

     Sazka Olympijský víceboj – viz. příloha 

  

     Školní turnaj ve vybíjené – viz. příloha 

 

       
taneční – FUNNY DANCE SHOW  
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              PINKIES (1. – 2. ročník): diplom za nejlepší choreografii 

              UNICORN (3. – 5. ročník): diplom za nejlepší výběr hudby 

 

recitační - ZŠ Miroslav – čestné uznání za pěkný přednes: Balík Jan - 1. ročník 

                                       5. kategorie: 3. místo: Lapešová Andrea                          

                                       účast -   Lovečková Nikol – 2. ročník 

                                                    Trávníčková Sofie – 3. ročník 

                                                    Schaur Roman – 4. ročník 

 

 

 

 

10/ Školní jídelna 

 

         Od školního roku 2003/2004 byla zprovozněna Školní jídelna s kuchyní, vyhovuje  

normám 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 150 strávníků, provozní 200 strávníků. 

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

Školní jídelna vaří obědy pro žáky základní školy (80) a její zaměstnance (14), včetně 

zaměstnanců v důchodu.  

Žáci ve školní jídelně mohou odebírat také svačiny (36). 

Pro děti z mateřské školy (64) zaměstnankyně MŠ svačiny a obědy odvážejí a vydávají je 

dětem ve výdejnách v mateřské škole. 

Cizí strávníci (36) odebírají obědy do jídlonosičů.  

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

obložených chlebíčků a dalších věcí, které vyrábí v pracovních činnostech nebo ve školní 

družině. 

 

V Hostěradicích 29.8.2017                              

                                                                                Mgr. Pavlína Kociánová, ředitelka školy 

 

 

 

ŠKOLSKÁ   RADA  schválila dne  30.8.2017          Mgr. Pavlína Jurková, předsedkyně ŠR 

 


