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2. Charakteristika školy
2.1. Úplnost a velikost školy :
Základní škola a mateřská škola Hať je středně velkou školou vesnického typu,
založenou 1. 9. 1873. Její novodobá historie je spojena s výstavbou nového areálu, který
byl otevřen v roce 1968. Jsme úplnou základní školou s kapacitou 400 žáků, která
v současné době poskytuje základní vzdělání přibližně 230 dětem v 1. až 9. postupném
ročníku. Průměrná naplněnost tříd je přibližně 20 žáků. Na prvním i druhém stupni
probíhá výuka převážně v jedné třídě.
2.2. Charakteristika pedagogického sboru :
Náš pedagogický sbor tvoří pět učitelů 1. stupně, deset učitelů 2. stupně a vychovatelka
školní družiny. Věková skladba našeho sboru je různorodá. V nynější době dochází ke
generační výměně několika pedagogů. Zastoupení mužů v pedagogickém sboru je
vzhledem k ženám malé. Všichni pedagogové mají příslušnou kvalifikaci. Ve škole
pracuje výchovný poradce, metodik drogové prevence a 6 učitelů specializovaných pro
práci s dětmi s vývojovými poruchami učení.
Na škole panuje rodinná atmosféra, učitelé znají jmény i žáky, které neučí. Většina
našich pedagogů se dále vzdělává a je ochotna pracovat nad rámec svých povinností.
2.3. Charakteristika žáků :
Převážnou většinu žáků naší školy tvoří místní děti, jejichž řady se od 2. stupně rozšíří
o žáky ze Základní školy a mateřské školy v Darkovicích. V průběhu let nám naopak
odcházejí talentované děti do specializovaných škol v Hlučíně (s rozšířenou výukou
matematiky, s rozšířenou výukou cizích jazyků, na gymnázium). Úspěšně vzděláváme
také děti se specifickými vzdělávacími poruchami a s diagnostikovanými vývojovými
poruchami učení. Žáci mají možnost zapojit se aktivně do dění ve škole prostřednictvím
svého žákovského parlamentu, do něhož jsou voleni zástupci jednotlivých tříd.
V rámci Dne Země se žáci sami podílejí na úklidu obce. Každoročně pořádáme
kulturně-historickou exkurzi do Prahy pro žáky 9. ročníků, organizujeme návštěvy
plaveckého bazénu a lyžařské kurzy. Žáci 2. až 4. ročníku pravidelně prochází plaveckým
výcvikem. Třídní kolektivy vyrážejí na školní výlety či na exkurze do některých podniků
v okolí.
2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
26.11.2003 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Sdružením
všeobecněvzdělávacích škol v polských Bienkowicích a naší školou. Několik let tak již
rozvíjíme spolupráci na mezinárodní úrovni formou vzájemných kulturních a sportovních
akcí. Rovněž jsme zapojeni do projektu Arcidiecézní charity Praha – Adopce na dálku.
Zapojili jsme se do projektu EU peníze školám.
2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty :
Školská rada byla zřízena dne 11.11. 2005 a se školou také spolupracuje občanské
sdružení Unie rodičů. Každá třída základní i mateřské školy má možnost mít ve sdružení
Unie rodičů svého zástupce. Výbor sdružení zve na své schůzky zástupce vedení školy.
Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Škola
organizuje nejméně třikrát do roka třídní schůzky, které probíhají formou konzultací mezi
učitelem a rodiči, kdy sami žáci mohou být přítomni při těchto jednáních. Pořádáme Dny
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otevřených dveří, prodejní jarmarky na Vánoce a Velikonoce. Společnými akcemi
pedagogů a rodičů jsou každoroční maškarní plesy, Den dětí, Drakiáda, Den matek a
tradiční Školní ples, který pořádá Unie rodičů. Rodiče oceňují na škole zejména dobrou
komunikaci mezi rodiči a učiteli. Pokud dojde ke sloučení tříd, negativně vnímají velký
počet dětí v takto spojených třídách, dále pak omezený počet kroužků a mimoškolních
aktivit.
O dění ve škole informujeme rodiče na stránkách časopisu Haťský zpravodaj, školního
občasníku Háďátko a prostřednictvím webových stránek naší školy.
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