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Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  H O Š T I C E - H E R O L T I C E  
 
Vážení občané, rodiče, 

přichází jaro a s ním i rozhodování žáků 5. ročníku, v jaké škole 
pokračovat v základním vzdělávání. V minulých letech byli opakovaně 
úspěšní naši žáci v přijímacích zkouškách do třídy s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů nebo hudební výchovy v ZŠ 
Nádražní 5 ve Vyškově. 

Návrhy našich žáků zřídit v Hošticích ročníky 6.-9. bohužel nelze 
zrealizovat ☺ a tak nezbývá než si zvolit jinou školu. I letos se ze 
šesti páťáků do matematické třídy hlásí 3 žáci, další 2 do primy na 
Gymnázium ve Vyškově. Vyjádření pedagogů ze ZŠ Nádražní , že děti 
z naší školy jsou vždy dobře připravené, mě velmi potěšilo a 
dokázalo, že malotřídka není nevýhodou, ale díky svým specifikům 
spíše výhodou. 

Aby se nové poznatky vstřebávaly lépe, snažíme se neustále dětem 
prostředí, v kterém se vzdělávají, vylepšovat. Obě třídy jsme vybavili 
novým nábytkem (viz další článek a foto na  www.zs.hostice-
heroltice.cz) a novou televizí. 

Podali jsme na obecní úřad návrh na zřízení školní družiny v půdním 
prostoru budovy ZŠ. Děti by tak nemusely přecházet do jiné budovy a 
vzniklo by nové atraktivní prostředí pro relaxaci i tvořivou činnost 
v odpoledních hodinách. Našeho návrhu se vedení obce s ochotou 
ujalo a v současné době se dopracovává projekt, aby se mohlo 
zažádat o dotace z evropských fondů. 

Tuto možnost jsem využila i v projektu EU peníze školám – 
zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a 
zažádala jsem si o maximální výši dotací na vybavení školy. Jedná se 
o interaktivní tabuli BenQ, vizualizér, vybavení obou tříd i školní 
družiny novými počítači, počítačovými stolky a další technikou a 
vybavením, které umožní žákům výuku a vzdělávání na vysoké 
úrovni. Výhodou naší školy je, že žáci budou mít všechno vybavení 
kdykoliv k dispozici. Budu se snažit, aby nové vybavení bylo 
realizováno ještě do konce letošního školního roku. 



Věřím, že rodinná atmosféra, přístup pedagogů, příjemné prostředí, 
vzájemná důvěra dětí a učitelů přispěje k tomu, aby naše škola byla 
místem, kde děti získají nové poznatky, kamarády, povědomí o světě 
kolem nás, o zdravém a plnohodnotném životě a místem, na které 
budou později všichni rádi vzpomínat. To bude naše největší odměna. 

                                                                  Eva Chourová 

☯ ☯ ☯ 
 

XI. ROČNÍK ŠKOLNÍHO PLESU 

V sobotu 12. února jsme v místním kulturním domě uspořádali další 
ročník školského plesu. Tato kulturní akce se těší zájmu už 
jedenáctým rokem. Myslíme si, že i tentokrát se ples líbil. Navštívily 
jej tak jako loni necelé dvě stovky zájemců o tanec a dobrou zábavu. 
O tu se postarala hudební skupina Impuls tvořená z velké části učiteli 
ZUŠ Ivanovice na Hané. Předtančení zajistily dva páry, jeden už 
zdomácnělý a poprvé i jeden dětský pár, ve kterém vystupuje po 
boku Mariana Hlaváče z Moravských Prus naše žačka Eliška Fialová. 
Všem tanečníkům děkujeme za příjemný zážitek. Dále děkujeme 
pánům Otovi Orlovi a Martinovi Fialovi za nezištnou pomoc při 
přípravě plesu a také všem, kteří nám věnovali dar do tomboly. XI. 
školský ples je úspěšně za námi a nezbývá než se začít těšit na ročník 
příští. 

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

Ve čtvrtek 3. února proběhl na naší škole zápis prvňáčků pro školní 
ročník 2011/2012. K zápisu se dostavilo celkem 6 dětí, jmenovitě 
podle abecedy: 

Haška Daniel 

Hýzl David 

Kozáková Lucie 

Mrnuštík Tomáš 

Wachtel Radek 

Zamazal Petr 



Všechny zúčastněné děti byly šikovné a drobné zkoušky hravě 
zvládly. Naši žáci i my učitelé se na ně už moc těšíme a věříme, že se 
jim v naší škole bude líbit! 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ NÁBYTEK 

V letošním roce se nám konečně podařilo zrealizovat výměnu starého 
školního nábytku z roku 1971. Nový nábytek je bukového odstínu a 
má kovové doplňky a magnetické tabule ve dvou barvách. Horní třída 
byla vybavena nábytkem s modrými doplňky, dolní s červenými. 
Dokoupili jsme i několik lavic, židlí, dvě učitelské katedry, jež s novým 
nábytkem skvěle ladí, a deset dřevěných barevných židliček do 
družiny.  

Nyní všechny třídy vypadají mnohem útulněji. K modernějšímu rázu 
horní třídy přispěla velká LCD televize. Jsme přesvědčeni, že 
zkulturnění prostředí, v němž se děti pohybují denně 4–5 hodin, 
přispěje ke kvalitnější a příjemnější výuce. 

 

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA 

Jeden z prvních skutečně jarních dnů jsme využili k malé vycházce 
kolem vesnice. Účelem byla nejen inhalace čerstvého vzduchu, ale 
především snaha zaznamenat změny, které se v přírodě odehrávají po 
konci zimy a během nástupu jarních měsíců. Dále děti zapisovaly a 
rozlišovaly živé a neživé přírodniny. Samy se posléze divily, co 
všechno lze pár kroků od svých domovů spatřit.  

 

PLÁNOVANÉ AKCE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 

7. dubna VÝCVIK PSŮ nám předvede lektorka, která s dětmi nacvičí 
jejich chování při různých situacích se psem, např. jak psovi správně 
podat pamlsek, jak se zachovat pokud k nim přibíhá pes, neutíkat 
před psem, nezvedat vlastního malého psa do náruče a tak podobně. 

Od 29. dubna začíná PLAVECKÝ VÝCVIK ve vyškovském aquaparku. 
Podrobnosti rodičům včas oznámíme. 

30. května VARIETÉ s kouzelníkem jako dárek ke Dni dětí. 
Interaktivní představení se uskuteční na půdě ZŠ a vedle našich žáků 
ho zhlédnou i děti z MŠ. 

 



…a to nejlepší nakonec ! 

Na přelomu května a června nás čeká CELODENNÍ ŠKOLNÍ VÝLET. 
Tentokrát jsme vybrali oblíbenou kulturní akci, jež je hojně 
navštěvována lidmi z celého kraje. Aby děti mohly být ještě chvíli 
napnuty, prozradíme jen, že se vydáme směr Českomoravská 
vrchovina. 

 

JÓGA 

V pátek 25. března nás navštívila zkušená cvičitelka jógy paní Andrea 
Pacejková, která vede kurz ve Vyškově. Paní Pacejková přijela na 
pozvání paní ředitelky, aby si s dětmi zacvičila a něco víc jim o józe 
pověděla. Pro naše žáky není jóga neznámá, a tak paní cvičitelku 
překvapili, když čekali ve správné pozici. Cvičení i relaxaci si všichni 
skvěle užili. 

 

 

☯ ☯ ☯ 
Bulletin zpracoval: Tomáš Havlíček 

 


