
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
HOVORČOVICE 

Veřejné představení projektu 
otevření nové školy v obci 

13. ledna 2015  



PROGRAM PREZENTACE 

1) Záměr výstavby nové školy – vývoj, možnosti, řešení 
Ing. Jana Dubnová, zastupitelka obce 

 

2) Představení architektonického projektu 
Ing. Arch. Ondřej Tuček, autor projektu 

 

3) Představení vzdělávacího programu a organizace školy 
Mgr. Jana Hirková, ředitelka ZŠ a MŠ Hovorčovice 

Mgr. Dana Wimmerová, učitelka angličtiny 

Mgr. Barbora Kosinová, učitelka 1. st. 

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D., odborná lektorka a metodik OSV 

 

4) Představení projektu Umělecké akademie 
Petr Kužvart, vedoucí projektu 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

 

 

 

Záměr výstavby nové školy  
– vývoj, možnosti, řešení 

 
Ing. Jana Dubnová, zastupitelka obce 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V OBCI –VÝVOJ A SOUČASNÁ 
SITUACE 

• 2000 – uzavření ZŠ v Hovorčovicích pro nedostatek žáků 

… Školy v okolí mají dostatečnou kapacitu, s umístěním dětí  

z Hovorčovic není problém… 

… Začínají dorůstat silnější populační ročníky, pokračuje nová 

výstavba v Hovorčovicích i okolí…   

• 2009  - zahájena jednání o uzavření smlouvy o spádovosti s MČ 

Čakovice a Letňany, ty smluvní závazek odmítají, nicméně 

nespádové děti jsou do tamních škol zatím stále přijímány 

• 2013 – situace s kapacitou školských zařízení v okolí je kritická 

• 2014 – leden – rozhodnutí ZO o výstavbě vlastní ZŠ v obci = jediné 

řešení, jak dětem s jistotou zajistit školní docházku 
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VÝSTAVBA NOVÉ ZŠ V HOVORČOVICÍCH 

 

KDE NOVOU ŠKOLU POSTAVIT? 

 

JAKOU KAPACITU BY MĚLA MÍT? 

 

JEN PRVNÍ NEBO I DRUHÝ STUPEŇ? 

 

JSME SCHOPNI STAVBU ŠKOLY FINANCOVAT?  
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KDE NOVOU ŠKOLU POSTAVIT?  

 

Využití budovy bývalé školy  

– Důvody?  

• Jiný vhodný pozemek/budovy s vyřešenými vlastnickými vztahy nemá obec k 

dispozici, 

• Budova bývalé školy chátrala, v každém případě bylo nutné řešit její využití,  

• Příhodné umístění ve středu obce, počátek celkové revitalizace místa a okolí,  

– Rozhodnutí jít cestou rekonstrukce a přístavby  

• Bývalá budova školy má svou historii a místní obyvatelé k ní mají vztah, 

navazujeme na její původní využití (první třída zde byla otevřena v roce 1948).   

– Důsledek? 

• Architektonický projekt se musel přizpůsobit daným a omezeným 

prostorovým možnostem. 
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AREÁL BÝVALÉHO STATKU – VLASTNICKÉ VZTAHY  

PLOCHA DVORA - OBEC 

ČÁST BUDOVY - OBEC 

SOUKROMÝ VLASTNÍK 

SOUKROMÝ VLASTNÍK SOUKROMÝ VLASTNÍK 

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ 
STÁTU – ŽÁDOST OBCE O 
VYDÁNÍ 

• Obec je prozatím podmínečným vlastníkem pouze části objektů a pozemků ve statku nebo je získání 
do vlastnictví obce v jednání =˃ to zatím znemožňuje rozsáhlejší investice , 

• Po vyřešení vlastnických vztahů (schválení změny č. 3 ÚP) obec plánuje postupnou rekonstrukci  
svých objektů, 

• Se zahájením provozu školy bude obec důsledně dbát na dodržování podmínek podnikání 
soukromých firem, které mají ve statku pronajaté prostory nebo jsou jejich vlastníky. 
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KAPACITA NOVÉ ŠKOLY 
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• S ohledem na dané prostorové možnosti bývalé budovy a přístavby bylo 
možné umístit 5 kmenových tříd + 1 třída družina + 1 odborná 
učebna/knihovna 

• Tělocvična – aby bylo možné umístit potřebný počet tříd,  museli jsme 
zvolit kompromisní řešení bez tělocvičny,  

– Prozatímní řešení: využití volných tříd ve škole, pronájem prostoru v 
tenisové hale, plavecká výchova, bruslení, venkovní hřiště na zahradě 
školy, fotbalové hřiště, …  

– Řešení v horizontu 2 let: rekonstrukce č. p. 1 - multifunkční sál 
připravený i pro tělovýchovné aktivity,  

– Plnohodnotná školní tělocvična bude řešena v rámci výstavby 2. 
stupně. 

 

 



• Reálná potřeba 2. stupně až v roce 2019 (pro letošní prvňáčky), 

• ZŠ v okolí zatím vykazují dostatečnou kapacitu pro umístění žáků druhého 
stupně, 

• Zbytečné zatížení obecního rozpočtu –  finančně náročná výstavba  
i  následný provoz velké školní budovy s nevyužitou kapacitou,  

 

 
 

• Výstavba ZŠ Hovorčovice proto rozdělena do 2 etap: 
 

– 1. etapa 2015-2019: otevření ZŠ Hovorčovice pro 1. stupeň, 2. stupeň – 
spolupráce se ZŠ Líbeznice, společný postup při plánování kapacit tříd 2. 
stupně, v závislosti na počtu žáků posílení autobusového spojení, 

 

– 2. etapa 2018/19: výstavba a otevření 2. stupně v ZŠ Hovorčovice (dle 
aktuálního vývoje kapacit školských zařízení v okolí) 

 

 

 

 JEN PRVNÍ NEBO I DRUHÝ STUPEŇ? 
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NOVÉ ŠKOLY V OKOLÍ 

 

ZŠ Líbeznice – přístavba nové budovy, 8 tříd,  

otevření 1.9.2015 

 

 

Soukromá ZŠ Livingstone v Čakovicích –  

10 tříd, otevření 1.9.2015 

 

 

ZŠ Kbely - přístavba nové budovy, 14 tříd,  

otevření 1.9.2015 
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VYUŽITÍ PRO VEŘEJNOST 

• Školní jídelna (výdejna) - nabídka stravování pro veřejnost,  

• Volnočasové aktivity pro děti a veřejnost – v odpoledních 
hodinách - projekt Umělecké akademie, zájmové kroužky, 

• Příprava žáků 5. tříd na přijímací zkoušky na SŠ,  

• Možnost pronájmu prostoru školní jídelny pro soukromé 
akce, 

• Pořádání školních a obecních akcí pro veřejnost (koncerty, 
besídky, divadla, kavárny pro rodiče, přednášky…) 

  

 

Naším cílem je, aby se škola postupně stala přirozeným 
centrem komunitního života v obci 
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A FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY NOVÉ ŠKOLY? 
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Díky vysoké míře připravenosti projektu v okamžiku vyhlášení dotačního 

programu Ministerstva financí na podporu výstavby regionálních škol 

jsme byli úspěšní  a získali jsme dotaci ze státního rozpočtu. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

24 MILIÓNŮ 

KORUN  

8,4 mil. z rozpočtu 

obce  

 

15,6 mil. dotace ze  

státního rozpočtu 

CELKOVÉ NÁKLADY NA VÝSTAVBU NAŠÍ NOVÉ ŠKOLY 



PROJEKTY OBCE SOUVISEJÍCÍ OTEVŘENÍM ZŠ 

• Vybudování parkovacích míst u ZŠ (2015) 

• Dopravní opatření na zvýšení bezpečnosti provozu na Hlavní 
ulici  (2015-2016) 

• Rekonstrukce č.p. 1 - multifunkční sál připravený i pro 
tělovýchovné aktivity ZŠ (2016-2017), 

• Vyčištění a rekultivace rybníka (ČRS), rozšíření sportovního 
areálu u fotbalového hřiště (SKK) – oba projekty jsou 
podmíněny poskytnutím dotace uvedeným subjektům 
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 HARMONOGRAM VÝSTAVBY NOVÉ ŠKOLY 

• Říjen – předání a zahájení stavby, 

• Dnes – obvodové zdi v 1. patře + 

příprava na betonování stropů, 

• Červen 2015 – dokončení stavby, 

• Červenec/srpen – dokončovací práce a 

přípravy na zahájení provozu školy, 
 

 

1. září 2015 – slavnostní otevření školy 

Základní škola Hovorčovice - veřejné představení - 13. ledna 2015  

8. ledna 2015 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

 

 

 

VAŠE DOTAZY …? 

Základní škola Hovorčovice - veřejné představení - 13. ledna 2015  



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

 

 

 

Představení 
architektonického projektu 

 
Ing. Arch. Ondřej Tuček, autor projektu 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

krátký film o přípravě projektu … 



ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

HISTORICKÁ BUDOVA 
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PŘÍSTAVKY WC 

 

KNIHOVNA 
PŮVODNÍ BUDOVA 

 



ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

PŮVODNÍ VYUŽITÍ POZEMKU 
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PŘÍSTAVKY WC 
 

KNIHOVNA 
T 



ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

NOVÉ  VYUŽITÍ POZEMKU 

Základní škola Hovorčovice - veřejné představení projektu - 13. ledna 2015  

PŘÍSTAVBA 
 

ZAHRADA 

MOŽNOST 
PARKOVÁNÍ 

MOŽNOST ZASTAVENÍ 



ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

KOMUNIKACE 
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ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

PŘÍSTAVBA 
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NOVÉ 
KONSTRUKCE 

PŮVODNÍ 
KONSTRUKCE 



ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

PŘÍZEMÍ 
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VSTUP ZÁSOBOVÁNÍ 



ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

1. PATRO 
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ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

2. PATRO 
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ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

INFOSYSTÉM, ORIENTACE 
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PŘÍSTAVKY WC 

 



ZŠ HOVORČOVICE – NÁVRH STAVBY 

BAREVNOST 

 

Základní škola Hovorčovice - veřejné představení projektu - 13. ledna 2015  



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

 

 

 

VAŠE DOTAZY …? 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

 

 
Představení vzdělávacích cílů  

a organizace školy 
Jana Hirková – ředitelka ZŠ a MŠ Hovorčovice 

 

 

 

Škola je symbolem zdravé tradice  

a největším bohatstvím a statkem zřizovatele. 
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Co rodiče ovlivňuje při výběru školy? 

 

Označení naší školy a základní informace 

 

Vize naší školy 

 

Chod a organizace školy  
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 ČASTÉ OTÁZKY A INFORMACE O ŠKOLE 



CO RODIČE PŘI VÝBĚRU NOVÉ ŠKOLY OVLIVŇUJE 
NEJVÍCE 

Pozitivně rodiče vnímají: 
• škola vzbuzuje v dítěti zájem o vzdělávání 

• dítě se do školy těší (přívětivá atmosféra ve škole) 

• odnese si z výuky hodně poznatků 

• kvalifikovaní učitelé 

• dostupnost a sladění s rodinným životem 

• kvalitní příprava na příjímací zkoušky k dalšímu stupni vzdělávání a výuka 
cizích jazyků. 

 

Nejméně rodiče zajímá: 
• spolupráce školy s veřejností 

• ovlivňování chodu školy.  
 

Zdroj: statistické výsledky posledních let – Praha „Školství věc (ne) veřejná“, KAROLINUM 
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OZNAČENÍ NAŠÍ ŠKOLY – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název: 

Základní škola a mateřská škola Hovorčovice,  

příspěvková organizace 
 

Logo: 
návrh loga naší školy se v současné době zpracovává,  

byla na něj vypsána výtvarná soutěž, jejíž uzávěrka je 31.1.2015 
 

Adresa: 
Revoluční č. 903, 250 64 Hovorčovice 

 

Web a e-mail:  
(budou zprovozněny v 05/2015) 

doména:  www.skolahovorcovice.cz 
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ZŠ HOVORČOVICE – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Škola sdružuje: 

1.  Základní školu - kapacita: 150 žáků 
– Školní družinu - kapacita: 150 žáků 

– Školní jídelnu (výdejnu) při ZŠ - kapacita: 200 strávníků 
 

2.  Mateřskou školu - kapacita: 88 dětí 
– Školní jídelnu (vývařovnu a výdejnu) při MŠ– kapacita: 102 strávníků. 
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KAPACITA TŘÍD ZŠ 

• Maximální kapacita každé třídy je 30 žáků, což bychom si samozřejmě 
nepřáli; víme, že ideální je max. stav 25 dětí v jedné třídě, přičemž max. 
kapacita přípravné třídy je 15 dětí. 

 

• V případě maximálního naplnění tříd na 30 žáků (nejdříve případně v roce 
2017) bychom chtěli zavést tzv. párovou výuku, při níž jsou v jedné třídě 
přítomni 2 učitelé, aby zajistili individuální přístup ke všem dětem.  

 

• V takovém případě bychom však museli hledat alternativní zdroje 
financování, z nichž bychom platy párových pedagogů hradili, protože náš 
současný státní systém na tyto formy financování a na pedagogické 
posílení nemyslí. 

 

Pravda je, bohužel, taková, že dokud nebudou sníženy kapacity dětí ve třídách 
a neposílí se odměňování učitelů, nebude se rozvíjet kvalitní vzdělávání… 
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ROZLOŽENÍ  TŘÍD V PRVNÍCH LETECH 

Jedná se o předběžný plán na základě informací od rodičů, kteří doposud projevili 
zájem, aby jejich děti navštěvovaly naši školu. Upozorňujeme, že počty se mění 
každým dnem… 
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Školní rok Rok Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 

2015 -2016 
(77) 

1. rok přípravná 
třída (13) 

1. třída 
(17) 

1. třída 
(17) 

2.-3. třída 
(15) 

4.-5. třída 
(15) 

2016 – 2017 
(92) 

2. rok 1.třída 
(18) 

1. třída 
(18) 

2. třída 
(17) 

2. třída 
(17) 

3.-5. třída 
(22) 

2017 – 2018 
(109) 

3. rok 1. třída 
(25) 

2. třída 
(18) 

2. třída 
(18) 

3. třída 
(25) 

3.-5. třída 
(23) 

2018 – 2019 
(111) 

4. rok 1. třída 
(25) 

2. třída 
(25) 

3. třída 
(18) 

3. třída 
(18) 

4.-5. třída 
(25) 

2019 – 2020 
(125) 

5. rok 1. třída 
(25) 

2. třída 
(25) 

3. třída 
(25) 

4. třída 
(25) 

4.-5. třída 
(25) 

2020 – 2021 
(125) 

6. rok 1. třída 
(25) 

2. třída 
(25) 

3. třída 
(25) 

4. třída 
(25) 

5. třída 
(25) 



VIZE NAŠÍ ŠKOLY 

 

„Neučíme se pro školu, ale pro život.“ 
latinské přísloví 

 
• Kvalita jednotlivých škol se velmi liší, je utvářena konkrétními pedagogy a týmem  

ve vedení školy, který škole dává směr a vizi a sestavuje kolektiv pracovníků.  
 

• Naše škola nabídne dětem prostředí, ve kterém se mohou neohroženě svobodně 
realizovat.  
 

• Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy nebude spočívat v hledání  
a zjišťování toho, co žák neumí, co se nenaučil, co nezvládl, ale v umění učit 
prožitkem, ve zjišťování, podporování a vyzdvihování toho, co dané dítě dokáže,  
v čem vyniká.  
 

• Budeme u dětí podporovat sebedůvěru a kladné sebehodnocení, tvořivé myšlení a 
schopnost být za své jednání zodpovědný.  

 
Každý žák bude mít možnost zažít svůj školní úspěch a právě ten bude rozvíjet jeho 

pozitivní vztah ke vzdělávání.  

Základní škola Hovorčovice - veřejné představení - 13. ledna 2015  



SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY 

• Rodinné a vlídné prostředí, ve kterém se budou žáci cítit bezpečně a dobře, 

• Prostor pro sdílení názorů všech zúčastněných (vzájemná úcta a partnerská 
komunikace vedoucí k pocitu důvěry, důvěra žáků v pomoc dospělých), 

• Nové materiální vybavení školy s moderními pomůckami, 

• Účinný informační systém v komunikaci uvnitř školy i v komunikaci směrem 
k veřejnosti, 

• Nadstandardní podpora profesního rozvoje všech zaměstnanců školy, 

• Zajištění podpůrných pedagogických služeb (péče speciálního psychologa, 
asistentů pedagoga, popř. školního psychologa), 

• Odborné výcviky podporující zdraví žáků (plavání, bruslení, jógová cvičení 
pro děti, zdravé vaření atd.), 

• Aktivní začlenění praktické výuky a cvičení do vzdělávání – pěstitelství, 
dílny, chovatelství, terénní sledování a výzkumy (prvouka, přírodověda, 
vlastivěda), 
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SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY 

• Svébytné postavení školní družiny s důrazem na osobnostní a sociální 
rozvoj žáků (spolupráce s Projektem Odyssea), 

• Mimoškolní aktivity pro žáky naší školy i veřejnost (Umělecká akademie, 
přírodovědné, technické, sportovní kroužky apod.), 

• Kvalitní příprava žáků na vstup do osmiletých gymnázií (přípravné 
semináře z jazyka českého, matematiky a všeobecného přehledu), 

• Pravidelná setkání rodičů a příznivců školy, tzv. rodičovské kavárny, kde 
budeme představovat stěžejní témata týkající se výuky a provozu školy, 

• MŠ navazující na ZŠ (provázanost vize školy a jejich metod, stejný kolektiv 
dětí, apod.), 

• Škola bez bariér. 
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OČ NÁM JDE – NAŠE CÍLE 

• Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení 
problémů, 

• Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci a k využívání komunikačních  
a informačních technologií (rozvíjet lásku ke knize, rozvoj čtenářských 
schopností a dovedností žáků, podporovat výuku cizího jazyka), 

• Věnovat stejnou péči žákům nadaným i těm, kterým to ve škole příliš nejde, 
oceňovat jejich snahu o dosažení dobrých výsledků, 

• Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám  
a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,  

• Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být 
za ně odpovědný,  

• Zapojit zákonné zástupce žáků a veřejnost do dění ve škole, získat je pro 
spolupráci a společně s nimi vytvářet tradice nové školy.  
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ŠVP* V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

ŠVP pro novou ZŠ je schválený ze strany MŠMT. Jeho konečnou podobu (po 
připomínkování všemi budoucími pedagogy) budete mít možnost shlédnout na 
novém webu školy od 05/2015.  

 
Vzhledem k omezenému času se dnes budeme věnovat jen některým 
vybraným metodám, které v naší škole budeme používat. 

• Pro třídy 1. stupně základní školy máme vypracovaný školní vzdělávací 
program s tématem „Škola plná barev“, který vychází z RVP pro základní 
vzdělávání.  

• Pro přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy 
běžné školy, máme zpracovaný vlastní školní vzdělávací program s tématem 
„Rok s pohádkou“, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.  

 
* Školní vzdělávací program 
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY ZŠ 

Součástí vzdělávacího programu budou také dlouhodobé projekty 
zorganizované napříč všemi aktivitami v ZŠ: 
 

• „Příroda, zvířata a my“ (třídění odpadu, péče o životní prostředí  
v okolí školy, vytváření a pozorování ekosystémů, chov zvířat ...) 

• „Moje zdraví“ (první pomoc, pitný režim, péče o chrup, pěstitelské práce 
- zdravé vaření …) 

• „Bezpečně na cestách“ (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, 
cykloturistika …)  

• „Celé Česko čte dětem“ (prohlubování čtenářské gramotnosti  
a kladného vztahu  k četbě, zapojení do projektu Čtení pomáhá …) 

• „Poznáváme moudrost stáří“ (spolupráce se seniory a podpora v jejich 
seberealizaci). 
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VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA 
Mgr. Dana Wimmerová – učitelka AJ 

• Návaznost na výuku angličtiny v mateřské škole (akreditovaná metodika The 
Adventures of Hocus and Lotus, www.hocus-lotus.cz) 

• Uplatnění této metodiky i v rámci odpoledních zájmových aktivit  

• Pečlivý výběr učebnic, studijních pomůcek a materiálů 

• Práce ve skupinách, ve dvojicích, individuální přístup 

• Hravý způsob výuky, důraz na konverzaci a přirozenou komunikaci 

• Výuka pomocí zážitků, her, divadla, scének 

• Plné využití moderních technologických pomůcek (interaktivní hry, poslechy, 
videa) 

• Důraz na motivaci dětí, jejich vzájemnou spolupráci a respekt 

• Pedagogické vzdělání, 16 let praxe v oboru, certifikát z mezinárodní jazykové 
zkoušky University of Cambridge (CPE), pravidelná školení, obdiv k angličtině, 
láska k dětem 
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MATEMATIKA – METODA PROF. HEJNÉHO 
Mgr. Barbora Kosinová – učitelka 1. stupně ZŠ 

• Výuka matematiky metodou Prof. Hejného podporuje výchovně-vzdělávací cíle naší 
školy, metodu budeme zavádět v 1. třídách, ve vyšších ročnících bude zařazována dle 
konkrétních možností jako doplňující prvek v rámci předmětu matematika. 

Hejného metoda výuky matematiky  

• Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů,  
které jsou složeny do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku 
samo a s radostí. 

• Žáci přicházejí na správná řešení sami, učitel má pouze roli průvodce, nepředkládá 
správné postupy. Děti se tak od počátku školní docházky učí matematicky přemýšlet. 

• Společnost dnes potřebuje, aby lidé uměli řešit problémy, měli otevřené logické 
myšlení ve všech oblastech a právě v tom Hejného metoda dětem pomáhá.  

• Tento způsob matematiky děti baví, matematika se stává zábavným předmětem.  
Děti mají výborné výsledky nejen v matematice, ale i v ostatních předmětech.  

• Dlouhodobé výsledky - výborná hodnocení těchto žáků např. ve výsledcích scio testů 
po dosažení 1. st. ZŠ. 
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MATEMATIKA – METODA PROF. HEJNÉHO 
Mgr. Barbora Kosinová – učitelka 1. stupně ZŠ 

 

Shrnutí 

• ucelený koncept pro objevování matematiky s radostí 

• důraz na rozvoj logického myšlení 

• schopnost řešit problémy a komunikovat. 

 

Závěr 

• více jak  800 z 4 100 základních škol v ČR 

• kompletní řada učebnic pro první stupeň základních škol Nakladatelství 
Fraus schválená MŠMT v roce 2007. 
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RODIČOVSKÉ KAVÁRNY 
 

Pravidelná setkání rodičů a příznivců školy, kde se budeme věnovat důležitým tématům 
týkajícím se výuky a provozu školy. 
 

1. Rodičovská kavárna: „Matematika dle Prof. Hejného“ 

24.2.2015 od 19:30 hod. v CVČ Měšice, 2. patro, malý sál, (odkaz: www.h-mat.cz) 

2. Rodičovská kavárna: „Způsob psaní a čtení v ZŠ“  

 - genetická a analyticko-syntetická metoda, srovnání a výhody, dosavadní výsledky 
  

3. Rodičovská kavárna: „Umělecká akademie a další mimoškolní aktivity v naší ZŠ, 

- nabídka aktivit a představení pedagogů, předběžné přihlášky,  
 

4. Rodičovská kavárna: „Svobodná škola a formy spolupráce s veřejností“ 
 

 

Kavárny se budou konat v CVČ Měšice, do programu budeme zařazovat i aktuální 
témata a dotazy rodičů, termín a čas bude upřesněn na konci každé jednotlivé kavárny  
a zveřejněn na internetových stránkách. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. – odborná lektorka  a metodik OSV*  

Školní družina – smysluplné trávení volného času. 
(spolupráce s Projektem Odyssea) 

 
Koncepce aktivit ve školní družině:  
 

• výchova výzvou a dobrodružstvím,  

• pobyt a výchova v přírodě, 

• environmentální výchova, 

• společná práce na zahradě, 

• venkovní sporty a hry, 

• setkávání se s mužským vzorem a vedením ve výchově, 

• různorodost činností, 

• výlety do okolí a výjezdy do přírody. 
* Osobnostní a sociální výchova 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

 

 

 

VAŠE DOTAZY …? 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

 

 

 

Představení projektu 
Umělecké akademie 

 

Petr Kužvart, hudebník a pedagog 

Základní škola Hovorčovice - veřejné představení - 13. ledna 2015  



UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

 
Vzdělávání v uměleckých oborech je (a pro většinu žáků i zůstane) 
zájmovou činností.  
 
 
Aby zájem a radost dětem vydržely, musí se neustále podporovat jejich 
motivace. 
 
 
Výuka musí probíhat zábavnou formou, měla by být přizpůsobená 
schopnostem a očekáváním každého žáka a současně musí být 
zajištěna její odborná kvalita.  
 

A TO JE NÁŠ CÍL! 
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UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

Jak budeme pracovat? 
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INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 
- hudební nástroje, zpěv 
- osobní přístup k žákům  

- individuální studijní plány 
- příprava „sólistů“ 

KOLEKTIVNÍ VÝUKA 
- uplatnění souhry a 

vzájemné spolupráce žáků 

SPOLEČNÝ PROJEKT 
Zapojení všech žáků do školního orchestru, do 

společného divadelního představení, muzikálu… 
(včetně žáků ZŠ v rámci výuky hudební výchovy) 



UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

Další metody naší práce: 
 

• Motivace formou workshopů, které povedou umělci známí v daných 
oborech, 
 

• Kultivace vztahů mezi žáky, sounáležitost, sehraný kolektiv => společná 
soustředění, výjezdy, 
 

• Návštěvy koncertů a představení zajímavých hudebníků a umělců, 
 

• Vystupování sólistů a souborů na veřejných vystoupeních a akcích v obci  
a okolí – zapojení do komunitního života v obci,  
 

• Navázání partnerství a výměnné programy s jinými soubory. 
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UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

Propojení Akademie ˂-˃ ZŠ 
 

• Učitelé Akademie budou zaštiťovat výuku hudební výchovy v ZŠ  

= mají možnost podchytit talentované žáky a současně zapojit do 
společných vystoupení a aktivit i všechny ostatní žáky školy, 

• Společný orchestr  

= stmelovací článek, příležitost pro všechny žáky bez ohledu na úroveň 
hudebních znalostí, věk,  

 

 
Propojením Akademie a ZŠ se významně zvýší hudební gramotnost 
všech žáků školy a současně to umožní podchytit a rozvíjet talentované 
žáky. 
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UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

Jaké obory budeme nabízet? 
 

• Pro předškoláky KOLEKTIVNÍ PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA, kde se 
budou mít možnost v 1. pololetí rozhodnout pro konkrétní hudební 
nástroj, 

 

• K rozvoji hudební představivosti jim bude doporučována pro začátek 
zobcová flétna, 

 

• Tyto kurzy budou probíhat přímo v budově MŠ, budou ale určeny i pro 
děti, které MŠ nenavštěvují. 
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UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

Jaké obory budeme nabízet? 
 

1) HUDEBNÍ OBOR 

–  Strunné nástroje 

• strunné nástroje smyčcové - housle, viola, violloncello 

• strunné nástroje drnkací - kytara, elektrická kytara 

–  Klávesové nástroje 

• klavír, keybord 

– Dechové nástroje 

• dřevěné - příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon 

• žesťové - trubka, lesní roh, trombon 

–  Bicí nástroje 

• bicí, perkuse  

– Zpěv  
• sólový, sborový 
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Žáci hudebních oborů budou 
mít možnost navštěvovat výuku 
hudební nauky, kde se naučí 
základy hudební teorie. 

ORCHESTR 



UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

2) DRAMATICKÝ OBOR 

– Divadelní soubor pro děti i dospělé – obnovení tradice ochotnického 
divadla v obci 
 

3) VÝTVARNÝ OBOR 

 

Všechny uvedené kurzy budeme otevírat na základě projeveného zájmu.  

 

Kde bude výuka probíhat? 

• v odpoledních hodinách v prostorách ZŠ Hovorčovice,  

• přípravné kurzy pro předškolní děti zůstávají v MŠ Hovorčovice. 
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UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

 

Kdo může Akademii navštěvovat? 

• Začátečníci,  stejně tak i pokročilí v daných oborech 

• Děti již od předškolního věku (přípravné kurzy) 

• Dospělí  
 

Jaké bude v Akademii školné? 

• Výše školného bude odpovídat úrovni školného v ZUŠ 
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UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

Kdo s námi bude spolupracovat? 
 

Základní myšlenkou Akademie je, aby vyučující byli nejen 
zkušenými pedagogy, ale také aktivními hudebníky, kteří se pro 
své žáky stanou velkým vzorem a motivaci a nadšení pro svůj 
obor jim budou umět předat.  

 
V rámci workshopů, společných setkání, koncertů apod. nás budou 
navštěvovat umělci, kteří jsou dnes ve svém oboru uznávanými osobnostmi, 
ale i oni kdysi začínali… (skladatel a dirigent Martin Kumžák, Pavel Plánka, 
Marta Jandová, Lenka Dusilová, Ondřej Ruml, Marek Ztracený, Pavel Šporcl, 
Jan Šatra, Miloš Vacík, Stanislav Amcha a další). 
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UMĚLECKÁ AKADEMIE PŘI ZŠ HOVORČOVICE 

Harmonogram 
  

• 17. ledna v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ Hovorčovice – informace pro rodiče 

předškoláků, 

• Rodičovská kavárna (duben) – podrobnější informace o oborech, představení 

pedagogů, předběžné přihlášky, 

• Červen – zápis do Umělecké akademie, 

• Všechny aktuální informace na www.hovorcovice.cz, nová záložka ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 

UMĚLECKÁ AKADEMIE, 

• Od května 2015 informace na oficiálních internetových stránkách ZŠ a MŠ 

Hovorčovice,  

Dotazy nebo předběžný zájem o zařazení do kurzů můžete zasílat na 

 zs@hovorcovice.cz nebo nás kontaktujte na tel. 777805698.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE 

 

 

 

VAŠE DOTAZY …? 
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ZÁVĚREM 

REKAPITULACE AKCÍ, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 
 

• 17. ledna – zápis do 1. třídy ZŠ v MŠ Hovorčovice 

– POZOR, REZERVACE ČASU NUTNÁ, JINAK NÁHRADNÍ TERMÍN 
(6. února) !!! 

 

• 24. února od 19.30 hod – 1. rodičovská kavárna: Metoda prof. 
Hejného, CVČ Měšice 

 

• Březen – Informativní schůzka pro rodiče s dětmi, které se hlásí do 
přípravné třídy a 2.-5. ročníků 
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ZÁVĚREM 

PŘIPOMENUTÍ 
 

• Veškeré aktuální informace najdete prozatím na www.hovorcovice.cz, 
záložka ZÁKLADNÍ ŠKOLA (včetně dnešní prezentace a odpovědí na Vaše 
dotazy) 

 

• Pokud chcete dostávat novinky e-mailem, zapište svou adresu do 
kontaktních archů 

 

• Kontaktní e-mail zs@hovorcovice.cz – ptejte se, odpovíme Vám  
rádi a rychle! 

 

• Soutěž o logo naší školy, uzávěrka 31. ledna 2015,  

      informace na www.hovorcovice.cz 
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ZÁVĚREM 

 

Děkujeme Vám všem,  

kteří nám vyjadřujete svou podporu, 
 

kteří se aktivně zapojujete a přispíváte radou, 
zkušenostmi i velmi cennou nabídkou pomoci, 

 

kteří smýšlíte pozitivně a naší škole držíte palce!  
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Děkujeme za pozornost  

a těšíme se na další setkání s Vámi! 
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