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 Identifikační údaje   

 

1. 1. Název vzdělávacího programu 

 

                           ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. 2. Údaje o škole 
 

Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo, 

příspěvková organizace 
 

 

 

Základní údaje o škole 

 

Adresa : 671 71 Hostěradice 36 

Ředitelka školy :  Mgr. Pavlína Kociánová 

Telefon :  515 333 471 

E-mail :  zs.hosteradice@tiscali.cz 

Web: www.zshosteradice.cz 

IČO : 709 97 233 

Identifikátor zařízení : 600 127 397 

IZO : Základní škola – 102 855 161 

         Školní družina při ZŠ – 119 300 605 

         Školní jídelna – 103 243 828 

 

1. 3.  Zřizovatel školy 

Obec Hostěradice 

671 71 Hostěradice 56 

tel. 515 333 113 

 

1.4. Platnost dokumentu 

Dokument platný od 1. 9. 2016. 

Dokument nabývá účinnosti dnem schválení školskou radou – 14.9.2016. 
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1. 5.  Organizační schéma školy 

Vedoucí pracovníci a jejich kompetence. 

 

 

                                              ŘEDITELKA ŠKOLY 

                                              

 

 

 

 

 

      

 

Třídní učitelky (4)                 Domovnice                               Vedoucí ŠJ          
 

  

 

Vedoucí vychovatelka ŠD 

 

 

 

Vychovatelka ŠD                  Uklízečka                             Kuchařky (3) 
                                                                    
 

PEDAGOGIČTÍ                                 PROVOZNÍ                                    ŠKOLNÍ  

pracovníci                                            pracovníci                                        jídelna 

 

 

    

 

                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  



2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu 

 

2. 1. Stručná charakteristika školy 

           Jsme neúplná škola s 1.-5. ročníkem v pěti třídách. 

           Kapacita školy je 125 žáků. 

           Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí 

stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence 

představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení 

i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. 

O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další oddíly 

tohoto dokumentu. 

      Škola nemůže být jen o vážné práci. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně 

v termínovém kalendáři a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více. Na 

podzim probíhá Den ve Strašidelné škole, Mikuláš s čerty a anděly navštíví všechny třídy  

1. stupně i MŠ (zajišťují žáci 5. ročníku), mimořádný program je poslední předvánoční školní 

den – Vánoční zvyky a obyčeje. Na přelomu května a června škola pořádá Jízdu zručnosti, 

v červnu bývá tradiční školní akademie pro veřejnost, svůj program má Den dětí, na konci 

června se tradičně koná slavnostní rozloučení s páťáky na Obecním úřadě v Hostěradicích.  

I tímto způsobem se snažíme ovlivňovat příznivě klima školy, klima ve třídách, aby tzv. 

skryté kurikulum působilo pokud možno v souladu s tím oficiálně proklamovaným. 

 

Zaměření školy 
 

       ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy 

vlastních zkušeností a možností (malý pedagogický sbor, kde všichni dělají všechno), 

požadavků rodičů a také z tradic školy. Chceme vytvářet školu otevřenou pro všechny – tj. 

pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost, a tím vytvářet atmosféru vzájemného porozumění a 

spolupráce mezi žáky, mezi žáky a učiteli a mezi učiteli navzájem.  

Usilujeme o dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských 

vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, na úctě člověka k člověku a na pocitu 

zodpovědnosti. Děti se učí pomáhat si navzájem, jsou vedeni k samostatnému myšlení  

a odpovědnosti v rozhodování. Učí se chápat svoji spřízněnost s přírodou a jejími zákony. 

Vedeme žáky k chování dle mravních a společenských hodnot, klademe důraz na všestranný 

rozvoj osobnosti. 

 
 



       Chceme vytvářet podmínky pro rozvoj, uplatnění a úspěch každého jednotlivého žáka. 

Respektujeme osobnost každého dítěte, vzbuzujeme jeho zvídavost, podněcujeme a 

podporujeme jeho pozitivní aktivity, posilujeme v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu, 

snažíme se formovat správný vztah a úctu k přírodě, životnímu prostředí, ke zdraví. 

        Naším cílem je také systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi dětmi. 

 


