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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Název programu: „ŠKOLA PRO KAŽDÉHO“ 

 

 
Název školy:   Základní škola a mateřská škola Šilheřovice,  

příspěvková organizace 

 

 

 

Adresa školy: Kostelní 230, Šilheřovice, 747 15 

Ředitel: Mgr. Jan Pavelka, reditel@skolasilherovice.cz 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jan Pavelka 

 

Kontakty: 

Telefon: 59 50 54 146 

E-mail: reditel@skolasilherovice.cz 

Web: www.skolasilherovice.cz 

 

Zařazení do sítě škol: 
REDIZO: 600 143 066 

IČ: 75 029 022 

 

Zřizovatel: Obec Šilheřovice 
Adresa: Šilheřovice, Střední 305, 747 15 

Telefon: 595 054 120 

Fax: 595 054 120 

E-mail: urad@silherovice.cz 

Web: www.silherovice.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitele školy       Razítko školy 

 

http://www.silherovice.cz/
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Historie školy 

pol. 17. století - založení základní školy – zakladatel není přesně znám 

1823 – vystavení nové budovy školy – v místech dnešního odborného učiliště 

1847 – škola byla přestěhována do nové budovy – celkem bylo k dispozici 7 místností 

(zahrnovala také byt učitele a byt kostelníka) 

do roku 1853 – výuka v češtině 

po roce 1853 – výuka v němčině 

od r. 1871 – vyučování všech předmětů v němčině kromě náboženství (výuka v českém 

jazyce) 

1891 – přestavba školy pro zvýšení kapacity 

1906/1907 – výuka probíhala již ve dvou budovách 

28. 6. 1947 – MNV Šilheřovic schválil připojení šilheřovické Obecné školy k Měšťanské 

škole v Hati 

1948/1949 – změna názvu z Obecná škola na Národní škola 

poč. 60. let – z osmileté docházky se stává devítiletá, mění se také název školy na Základní 

devítiletá škola Šilheřovice 

1965 – výuka se rozděluje na první a druhý stupeň – první stupeň (1. – 5. třída) se vyučuje 

stále v budově čp. 29 – bývalý Anselmův ústav, druhý stupeň (6. – 9. třída) se stěhuje do 

nových prostor na ulici Kostelní čp. 230 (toto rozložení je dodnes) 

23. 2. 1998 – založení školní rady 

11. 3. 1999 – zahájení spolupráce v mimoškolních aktivitách s polskou školou v Chalupkách 

únor 2000 – založení Unie rodičů – prospěch zejména pro mimoškolní činnost a pořádání 

různých akcí 

od 90. let došlo ke zvyšování počtů kroužků i úspěchů v mimoškolních soutěžích 

1. 1. 2003 – ZŠ se stala samostatným právním subjektem 

 

2.2 Úplnost a základní charakteristika školy 

- škola vesnického typu, s oběma stupni, sídlící ve dvou budovách 

- kapacita je 190 žáků 

- většina žáků je ze spádové oblasti, avšak škola slouží i žákům z jiných obcí 

- vždy je jeden ročník, který má svou třídu 

- 1. stupeň ZŠ disponuje novým hřištěm a zelenou plochou využitelnou při výuce 

- v okruhu 2. stupně školy se nachází velké množství zeleně, školní dvůr a oplocené 

školní hřiště 
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- venkovní prostory mohou být využívány pro výuku v letních měsících 

- interiéry školy obou budov jsou vyzdobeny žákovskými pracemi a působí 

optimisticky, vlídně a příznivě 

- silnými stránkami školy je rodinné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře 

- koutek pro relaxaci žáků školní družiny – lavičky, hřiště pro míčové hry 

- škola se nachází v nádherné přírodní lokalitě v blízkosti zámeckého parku s golfovým 

hřištěm 

- v lednu 2007 byla otevřená nová tělocvična 

- žáci a učitelé využívají stravování na místní SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb 

SČMSD Šilheřovice, kde je vysoká úroveň kultury stravování a stolování 

- cílem je nadále udržet tuto školu rodinného typu, ve které malý počet žáků ve třídě 

vede k individuálnímu přístupu 

- škola je členěna na následující útvary: 

 základní škola 

 mateřská škola 

 školní družina 

 školní jídelna – výdejna stravy (MŠ) 

 

2.3 Vybavení školy  

- 2 sborovny, sklad učebnic, žákovská a učitelská knihovna (průběžně doplňována 

novými publikacemi), kabinety pomůcek, přípravna do přírodovědných předmětů, 9 

kmenových učeben 

- každá třída má svou kmenovou učebnu 

- odborné učebny: 

 1 přírodovědná učebna (chemie, biologie, fyzika) s interaktivní tabulí 

 2 počítačové učebny s připojením na Internet (vybaveny 34 počítači a 2 PC pro 

vyučující, DVD přehrávač, 1 televize a 1 interaktivní tabulí) 

 keramická dílna s keramickou pecí 

 tělocvična – s nadstandardním vybavením, kolaudována v roce 2007 

 školní družina 

 školní pozemek 

 2 školní hřiště (1 zatravněné, 1 asfaltové) 

 vybavená školní družina 

 učebna literární výchovy  

 učitelská knihovna 
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- materiální vybavení školy: pomůcky jsou standardní, některé pomůcky si vyrábí 

přímo učitelé, škola vlastní zejména nástěnné plakáty pro přiblížení výuky, 3 klavíry a 

keyboard, škola je dobře vybavena učebnicemi a moderními učebními pomůckami, 

knihovna je pravidelně doplňována 

- audiovizuální technika: 1 televize, DVD-přehrávač, digitální fotoaparát, digitální 

kamera, kopírovací technika, tiskárny (inkoustové i laserové), skener, dataprojektory, 

interaktivní tabule…. 

 


