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Charakteristika školy
Úplnost a velikost školy
Jsme neúplnou školou s 1. až 5. postupným ročníkem. Naši žáci přecházejí na druhý stupeň do ZŠ v Hošťálkovicích, v Ostravě nebo do
Hlučína. Jsme vesnickou školou, naši žáci jsou převážně ze Lhotky, ale máme také žáky, kteří k nám dojíždějí z Ostravy nebo z Hošťálkovic.
V každém ročníku je jedna třída. Celkem se na naší škole vzdělává přibližně 80 žáků. Kapacita školy je od 1. 9. 2017 100 žáků. Žáci naší školy
mohou navštěvovat školní družinu.

Vybavení školy
V budově školy jsou 4 třídy, jídelna - výdejna a školní družina. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se ve velké míře
podílejí žáci i učitelé výtvarnými pracemi. Tři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Žáci mají k výuce k dispozici notebooky.
Škola má odpovídající hygienické zařízení, kvalitně vybavenou jídelnu - výdejnu pro stravující se žáky.
Pohybové aktivity jsou provozovány ve sportovní hale, která není součástí školy a na školním hřišti. Školní hřiště je využíváno k zájmové
činnosti i během vyučování.
Vyučující mají k dispozici sborovnu.
Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ale také žákům nadaným.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 7 členů, kteří jsou kvalifikovaní, čtyři ovládají alespoň jeden světový jazyk. Ve škole pracuje výchovný poradce,
metodik prevence sociálně patologických jevů, zdravotník, metodik informačních a komunikačních technologií. Všichni pedagogové se podíleli na
tvorbě ŠVP. Spolupráce pedagogického sboru s veřejností je velice dobrá.

Charakteristika žáků
Převážná většina žáků jsou místní děti z obce Lhotka. Většina dětí má dobré sociální zázemí, bydlí v rodinných domcích.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Intenzivně spolupracujeme s rodiči s cílem poskytovat rodičům objektivní informace o škole, o studijních výsledcích jejích dětí, rozvíjet
oboustranný vztah (škola – rodina), vztah založený na vzájemné důvěře.
Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Během školního
roku se uskutečňují akce pro veřejnost. Rodiče jsou o akcích školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, plakátů a pozvánek.
Při škole pracuje Školská rada, jejímž základním cílem je vytvářet podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu
ve všech oblastech. Spolu se školou jsou organizovány různé akce – např. Drakiáda, Karneval, Sportovní odpoledne, a jiné.
Úzce spolupracujeme s obcí, PPP a PČR. Žáci mají možnost navštěvovat v budově školy, výuku hry na klavír a flétnu v rámci ZUŠ.
Organizujeme nebo se zúčastňujeme řady kulturních akcí pro širokou veřejnost nejen ve Lhotce, ale i v okolí.
Vzhledem k velikosti školy se naše škola nezapojuje do mezinárodních projektů, ale tvoříme a zapojujeme se do vlastních projektů např.
v rámci environmentální výchovy a výchovy ke zdraví.

Charakteristika školního vzdělávacího program
Pojetí školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program Harmonická škola pro život vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své
vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.
Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a
promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti.
Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život.
V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.
Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti.

