
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

WWW.ZSCHRASTICE.CZ 
 

BRUMBAMBULE  

JAK SE TANČÍ…  

2018/2019  



Vážení rodiče a milé děti, 
 

vítejte v naší chraštické škole a školce   
na začátku školního roku 2018/2019…   

Prázdniny jsou za námi a my se opět scházíme ve škole plni 

zážitků, dojmů, vzpomínek a nových zkušeností.  
Věřím, že jste všichni odpočatí a že si zejména děti oba letní měsíce 
parádně užily s rodinou nebo s přáteli či kamarády, při sportování, 
hrách, koupání i relaxaci…  

Nyní ale nadešel čas vrátit se zase ke společným zážitkům ve škole a já se spolu s ostatními 
pedagogy vynasnažím, aby i učení bylo pro vás co nejčastěji zajímavým zážitkem plným radosti z 
objevování nových věcí i užitečných poznatků.  

Překvapení a novinky na vás ale čekají i v naší škole! 

Učitelský sbor základní školy se rozrostl hned o několik nových pedagogů, kteří se již také těší 

na setkání s vámi. Věřím, že to budou milá a pohodová setkávání a že se brzy vzájemně poznáte 
a porozumíte si s paní učitelkou Janou Křiváčkovou, učiteli Bohuslavem Horou a Františkem 
Rozumem či s novým pedagogickým asistentem Luďkem Hořením.  

Změna nastala i v mateřské škole! Místo paní učitelky Jolany Tůmové k nám nastupuje nová 

členka týmu – Michaela Smetanková, která bude s Šárkou Křivánkovou u Veverek.  

Mateřská škola i o prázdninách! Snažíme se vycházet vstříc poptávce rodičů a i letos jsme proto 

zajistili prázdninový provoz MŠ v celkovém rozsahu čtyř týdnů. Děkuji všem paní učitelkám, 
kuchařkám, uklízečkám i panu školníkovi za zajištění chodu mateřské školy i během prázdnin. 

Ve školní jídelně přibyl krásný nový konvektomat! Už se těšíme, jaké dobroty s ním vykouzlí 

naše šikovné paní kuchařky!  

Školní dílna se proměnila! Ze staré nevyužité dílny se stala krásná budova s učebnami, ve 

kterých si v rámci pracovních činností budeme zkoušet práci se dřevem, kovem, plasty, keramickou 
hlínou, robotickými stavebnicemi a různými technickými zařízeními, jako je např. 3D tiskárna nebo 
green screen aj. Ještě nějakou dobu to sice potrvá, ale pak to bude stát jistě za to!  
A možná tam budeme mít i … (nechte se překvapit!) 

Učíme se i o prázdninách! Prázdniny pro nás nejsou jen důvodem k odpočinku, ale také časem 

pro intenzívní vzdělávání. Některé paní učitelky se zúčastnily týdenních letních škol zaměřených na 
Činnostní učení v matematice a anglickém jazyce nebo Letní školy H – matematiky. Vedení školy se 
zase zúčastnilo vzdělávací akce Letní škola networku spolupracujících škol TOŠ, která se 
tentokrát konala v ZŠ a MŠ Chýně za účasti 50 ředitelů škol a jejich zástupců z celé republiky… 

Domácí vzdělávání! Již druhým rokem umožňujeme rodičům a dětem se zájmem o individuální 

domácí vzdělávání, aby tak mohli učinit i v rámci naší školy, jež pro ně je školou kmenovou - 
podobně jako pro naše další děti, které vykonávají školní docházku v zahraničí, aniž by přestaly být 
našimi žáky. Letos budeme mít celkem 4 domškoláky a 3 děti v zahraničí. 

Třídnické hodiny! Další novinkou, která jistě přispěje k lepší komunikaci, vzájemnému poznání i 

dobrým vztahům ve třídách, jsou nově zřízené třídnické hodiny, které se vám objevily na rozvrhu.  

Škola roste, žáků přibývá! Potěšující je skutečnost, že nám opět proti loňskému roku přibyli další 

žáci. Dokonce tolik, že jsme museli dokoupit nový nábytek do tříd nebo skřínky do šatny. Stihli jsme 
také vymalovat polovinu tříd a nainstalovat novou interaktivní tabuli do budoucí 4. třídy, která se 
přestěhovala nahoru do patra, aby uvolnila místo pro naše prvňáčky. Všem novým žákům, rodičům i 
našim pedagogům přeji, aby se v naší škole cítili jen dobře.   

Děkuji všem, kteří nás podporují a přispívají k tomu, aby naše škola byla taková, jaká je….  

Buďte s námi i nadále Spolu a v pohodě! 
 
 

V Chrašticích 3.9.2018                                                         Karel Derfl, ředitel školy 



NAŠE ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE  2018/2019: 

Pedagogický sbor školy: 
 

Ředitel školy:                  Karel Derfl               karel.derfl@zschrastice.cz  
 

   Zástupce ředitele ZŠ:     Jolana Vaněčková    jolana.vaneckova@zschrastice.cz  
 

Výchovný poradce:         Lenka Zlochová           lenka.zlochova@zschrastice.cz  
 

Metodik prevence:          Jana Břicháčková     jana.brichackova@zschrastice.cz  
 

   Učitelky - třídnictví: 
1.třída  -  Barbora Vaněčková                 barbora.vaneckova@zschrastice.cz  

           2.třída  -  Martina Joujová                    martina.joujova@zschrastice.cz                 
           3.třída  -  Lenka Řezáčová                    lenka.rezacova@zschrastice.cz  

4.třída  -  Zlata Fillová                          zlatka.fillová@zschrastice.cz  
           5.třída  -  Jana Břicháčková           jana.brichackova@zschrastice.cz                           

6.třída  -  Lenka Zlochová                         lenka.zlochova@zschrastice.cz                            
7.třída  -  Alena Váňová                           alena.vanova@zschrastice.cz    
9.třída  -  Jana Křiváčková                                 jana.krivackova@zschrastice.cz  
 

Vyučující bez třídnictví:  
  Jolana Vaněčková                               jolana.vaneckova@zschrastice.cz             

       Jitka Suchanová                       jitka.suchanova@zschrastice.cz  
  Jana Derflová         jana.derflova@zschrastice.cz  
  Bohuslav Hora      bohuslav.hora@zschrastice.cz  
  František Rozum    frantisek.rozum@zschrastice.cz  

 

Pedagogický asistent: 
                      Marie Vávrová                                          marie.vavrova@zschrastice.cz  
   Nikola Kolaříková                     nikola.kolarikova@zschrastice.cz  
   Luděk Hoření         ludek.horeni@zschrastice.cz  
 

Zástupce ředitele v MŠ:     Jolana Vaněčková     
 

Učitelky mateřské školky: 
   Blanka Běloušková (Sovičky)           blanka.belouskova@zschrastice.cz           
           Jaroslava Švejnohová (Sovičky)   jaroslava.svejnohova@zschrastice.cz  
           Šárka Křivánková  (Veverky)               sarka.krivankova@zschrastice.cz    
           Michaela Smetanková (Veverky) michaela.smetankova@zschrastice.cz    

                       

Vychovatelky ŠD a ŠK:   
     Marie Vávrová                                          marie.vavrova@zschrastice.cz  
                  Nikola Kolaříková                      nikola.kolarikova@zschrastice.cz  
 

Vedoucí školní knihovny:  Marie Šprunglová                              
 

Provozní zaměstnanci školy: 
 

Ekonom školy:  Iveta Galážová                          iveta.galazova@zschrastice.cz   
     

Úklid a údržba:  František Srp              frantisek.srp@zschrastice.cz  
             Vladimíra Švejnohová     vladimira.svejnohova@zschrastice.cz  
          Jitka Čejdíková        jitka.cejdikova@zschrastice.cz  
          Šárka Mrzenová                  sarka.mrzenova@zschrastice.cz  

 

Školní jídelna:   Iveta Galážová                  iveta.galazova@zschrastice.cz   
         Dana Weinfurterová        dana.weinfurterova@zschrastice.cz                                       
                                      Kateřina Křížová                 katerina.krizova@zschrastice.cz  
                                      Vladimíra Švejnohová     vladimira.svejnohova@zschrastice.cz 
 

           Pověřenec GDPR:    Jakub Iran                          jakub.iran@sms-sluzby.cz  
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Organizace vyučování a provoz školy: 
 

Základní škola:  
 

 Vyučování v ZŠ začíná každý den v 7.50 hodin a řídí se rozvrhem.  
 Škola je otevřena od 7.15 hodin, v době vyučování bývá uzamčena. 
 Po skončení vyučování slouží škola zájmové činnosti dětí a mládeže.  
 Ve škole a celém školním areálu platí Vnitřní řád školy a Školní řád. 

 V době před vyučováním, o přestávkách a během polední přestávky 
dohlíží na pořádek a bezpečnost žáků pověření zaměstnanci dle 
rozvrhu Pedagogického dohledu. 

 

Mateřská škola:  
 

 Provoz mateřské školy probíhá od 6.15 do 16.15 hodin.  
 Měsíční poplatek za umístění dítěte ve školce činí 350,- Kč.  
 Děti předškolního věku mají ze zákona docházku do MŠ zdarma, 

maximálně však v celkové délce 12 měsíců.  
 Počty stravovaných dětí hlásí mateřská škola v kuchyni každý 

den nejpozději do 8.00 hodin, proto je nutné každý pozdější 
příchod dítěte včas oznámit na tel.: 318 695 382 nebo 731 411 927.  

 Doporučujeme rodičům, aby dětem označili osobní věci.  
 Do školky dítě potřebuje: oblečení na hraní ve třídě a také na pobyt 

venku, dále náhradní oblečení pro případ znečištění oděvu (spodní 
prádlo, punčocháče, tričko…), na spaní pyžamo, holínky a vhodné 
bačkory – NE PANTOFLE. 

 Protože si před odpoledním klidem děti čistí zuby – přinesou si 
vlastní kartáček, pastu, kelímek a podepsaný dětský ručník s poutkem.  

 V letošním školním roce budou opět fungovat dvě plnohodnotná oddělení pro mladší a 
starší děti. Také bude pokračovat nabídka programu pro předškolní děti v době po 
obědě. Jedná se o aktivity výtvarné, sportovní, rukodělné, práci s ICT, apod. Děti také 
budou pracovat v centrech aktivit v rámci vzdělávacího programu Začít spolu. 

 Zájmem nás všech je, aby k nám získalo důvěru nejen dítě, ale i jeho rodiče, aby se 
nám podařilo vytvořit příjemnou a radostnou atmosféru, vhodné podmínky 
k přirozenému rozvoji dítěte, k  získání potřebných návyků a znalostí pro vstup do 
základní školy. Veškeré další dotazy Vám rádi zodpovíme ve školce.  

 I ve školním roce 2018/2019 se mohou také rodiče dětí v MŠ zapojit do činnosti 
Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice. V září 2018 budeme vybírat zálohově 
poplatky na financování aktivit MŠ prostřednictvím SRPZŠ stejně jako v minulém 
školním roce. Bližší informace budou všem rodičům poskytnuty osobně nebo na 
schůzce s rodiči. 

 Informační schůzka pro rodiče dětí v MŠ se koná ve středu 5.9.2018 od 16.00 
hodin v podkroví budovy mateřské školy.  

 

Školní družina a školní klub:  
 

 Provoz školní družiny a školního klubu je od 11.30 do 
15.00 v prostorách ŠD.  

 Takzvanou ranní družinu (v MŠ od  6.15 do 7.00 hodin) a 
odpolední pobyt v MŠ (od 15.00 do 16.00 hod.) bude ředitel 
povolovat pouze v odůvodněných případech a za 
předpokladu, že v MŠ bude současně volná kapacita. 

 Školní družinu navštěvují přihlášení žáci. Přihlášky obdrží u 
třídních učitelek či přímo u vychovatelek ŠD Marie Vávrové, Nikoly Kolaříkové.  

 Školní družina je určena zejména mladším dětem (1.- 5. ročník), doporučujeme je do 
ŠD přihlásit i v případě, že budou jezdit domů již v 12.45 hodin. Namísto čekání na 
zastávce (zejména v zimním období či při dešti) mohou být pod dohledem 



vychovatelky. Každý den chodíme ven, je proto vhodné, aby si děti přinesly 
podepsané věci na převlečení. Děti si přinesou také odpolední svačinu. 

 Jedno oddělení školní družiny je umístěno v I. patře budovy mateřské školy, přístup je 
chodbou (koridorem) přes jídelnu nebo hlavním vchodem MŠ. Druhé oddělení ŠD 
bude v budově základní školy v některé třídě 1. Stupně ZŠ. Rozdělení do skupin 
proběhne v prvním týdnu školy. V současné době řešíme také přemístění ŠD do 
vhodnějších a větších prostor. O případné změně budeme rodiče informovat. 

 Poplatek za družinu bude ve školním roce 2018/2019 celkem 150,-Kč měsíčně, 
přičemž děti přihlášené do ŠD již neplatí další poplatek za jednotlivé kroužky. Peníze 
jsou použity na nákup výtvarných materiálů, hraček a dalších pomůcek používaných 
v ŠD a v kroužcích. Poplatek za ŠD se platí hospodářce školy ve dvou splátkách na 
období září-prosinec do konce listopadu a za leden-červen do konce května. 

 Tento poplatek může být prominut ze sociálních důvodů, a to 
na základě písemné žádosti rodičů. Vzor této žádosti si 
můžete vyžádat ve škole. 

 Žáci navštěvující ŠD či ŠK jsou povinni se řídit pokyny 
vychovatelky a Řádem školní družiny a školního klubu. V ŠD a 
ŠK platí současně i ustanovení Školního řádu. 

 Případnou nepřítomnost či dřívější odchod dítěte je vždy nutné 
písemně omlouvat, změny v docházce předem písemně hlásit 
vychovatelce nebo vedoucímu kroužku.  

 

 Pozor! Pouze na základě telefonické žádosti nemohou být 
žáci uvolněni ze ŠD!  

 

 Školní klub je určen především starším žákům, kteří mohou navštěvovat buď družinu, 
studovnu v knihovně, učebnu VT dle rozvrhu nebo zájmové kroužky organizované v 
rámci ŠK (viz činnost kroužků).  

Školní vzdělávací program „Spolu a v pohodě“ 
 

V naší škole vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) „Spolu a v pohodě“. Poslední verze ŠVP včetně 
dodatků a změn byla schválena Pedagogickou radou, Školskou 
radou a zřizovatelem (Obec Chraštice). Vzdělávací program je 
veřejně dostupný na školním webu a je vytištěný také ve škole na 
stěně hned u hlavního vchodu do ZŠ. 
 
 

Volitelné předměty 

Žáci 2. stupně ZŠ obdrželi v závěru minulého školního roku nabídku volitelných předmětů. 
Na základě zájmu byli žáci rozděleni do skupin a ve školním roce 2018/2019 mají do 
učebního plánu zařazeny výběr z těchto volitelných předmětů:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Letos opět vyučujeme 2 volitelné předměty ve třech skupinách na I. stupni, a to 
Keramické tvoření a Sportovní hry. Tato nabídka se týká všech žáků  2.-5. ročníku ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 

Volitelný předmět: Vyučující: 

Konverzace v AJ  Jana Břicháčková, Lenka Zlochová 

Základy administrativy Alena Váňová 

Informatika pro pokročilé  Bohuslav Hora 

Etická výchova  František Rozum 

Cvičení z matematiky Alena Váňová 

Filmová tvorba Karel Derfl 

 
 
 
 








Genetická metoda čtení a psaní 
V naší škole vyučujeme děti v 1. ročníku tzv. genetickou metodou 
čtení a psaní, kterou považujeme za velmi účinnou a vhodnou pro 
rozvíjení čtenářských dovedností a schopnost číst s porozuměním 
a která prohlubuje u dětí zájem o četbu. Tyto uvedené dovednosti 
jsou důležité k tomu, aby se děti naučily efektivně se učit.  
 

Písmo Comenia Script 
V 1.ročníku vyučujeme psaní písmem Comenia Script, což je  
praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní  
a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen  
o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí.  
Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům. Toto písmo vhodně  
doplňuje genetickou metodu čtení a psaní. 
 

Výuka matematiky tzv. Hejného metodou 

Pokračujeme na I. i II. stupni ZŠ s výukou matematiky 
„Hejného metodou“.  Hejného metoda je založena na 
respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného 
konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s 
radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá 
historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují 
od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Potěšující jsou 
poslední srovnávací výzkumy, které potvrdily vyšší úspěšnost 
u přijímacích zkoušek na SŠ právě u žáků, kteří absolvovali 
celou školní výuku právě Hejného metodou.  

Angličtina ve všech ročnících ZŠ 
 

Pokračujeme ve výuce angličtiny od 1. ročníku ZŠ v týdenní dotaci 1 
hodiny.  Ve 2. ročníku mají žáci týdenní dotaci 2 hodiny Aj a všichni 
ostatní žáci od 3. až do 9. ročníku se učí anglický jazyk v rozsahu 3 
vyučovacích hodin týdně. K tomu je na 2. stupni ještě konverzace v Aj. 
Rádi bychom také i nadále spolupracovali s Bethany Staneland při 
školních projektech s angličtinou. 

 

Montessori pedagogika 

Na 1. stupni ZŠ využíváme prvky pedagogiky Montessori a používáme přitom různé 
pomůcky na čtení, psaní a matematiku, které jsme získali v rámci naší účasti v projektu 
„Montessori program pro inkluzi“. Tyto velmi užitečné pomůcky jsou vhodné pro práci s 
celou třídou, ale i pro skupinovou a individuální práci. 
 

Týdenní výukové plány 

Naši žáci dostávají každý týden v pátek od svých třídních učitelek týdenní výukové 
plány. Tyto plány bývají ke stažení i na školním webu. Tištěné plány dostávají pouze žáci 
1.-5. ročníku, děti starší je mají k dispozici na nástěnce ve třídě a také on-line na webu. 
Doporučujeme jim ale malé školní diáře, do kterých si mohou všechny důležité termíny, 
informace a úkoly sami poznamenávat. Chceme tak naše žáky vést k větší 
samostatnosti i odpovědnosti při přípravě na vyučování. 
 

Řečový terapeut pomáhá dětem v MŠ i ZŠ 
V naší škole nabízíme všem dětem s vadami řeči kvalifikovanou a 
dlouhodobou nápravu tohoto handicapu, který v případě včasného 
neodstranění může představovat vážný problém při školní výuce nebo 
i mimo školu. Jedná se o procvičování a o pomoc rodičům při 
opakování a prohlubování správného nácviku řeči. Tato činnost nenahrazuje každodenní 
logopedickou domácí přípravu s dítětem, kterou vykonávají rodiče. 
 

http://www.h-mat.cz/principy


Žáci s vadou řeči obdrží závaznou přihlášku od paní učitelky Marie Vávrové, která je 
kvalifikovaným řečovým terapeutem a ve spolupráci s klinickými logopedy (318 634 150) 
pracuje s dětmi přímo ve škole. Více informací obdržíte ve škole. 
Náprava řeči ve škole je pouze podpůrné opatření a nemůže nahradit domácí 
procvičování s rodiči. Proto je nutná spolupráce rodičů a trénování řeči doma! 
 

Stravování v ŠJ 
 

Pro žáky a zaměstnance naší školy zajišťujeme 
stravování ve školní jídelně.  
Přihlášku ke stravování odevzdejte obratem 
třídní učitelce, pozdější přihlášky vyřizuje paní 
Iveta Galážová (vedoucí školní jídelny a ekonom školy) v kanceláři v hlavní budově školy 
(vedle ředitelny). Přihlášku je možné také stáhnout na školním webu. 
 

Ceny stravného platné od 1.9.2018:  
      

   Žáci ZŠ zaplatí za jeden oběd: 
       nar.    1.9.2008 a později   25,- Kč 
       nar .   1.9.2004 – 31.8.2008 26,- Kč 
       nar.  31.8.2004 a dříve        27,- Kč 
 

Děti v MŠ  zaplatí za celodenní stravu: 
       nar.    1.9.2012 a později   35,- Kč 
       nar.  31.8.2011 a dříve             38,- Kč  

(dětem přihlášeným jen na dopoledne se odečítá hodnota odpolední svačiny) 
 

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování má každý žák ZŠ nárok na 
dotovaný oběd za cenu finančního normativu (tzn., že žák hradí pouze cenu surovin a 
zbylé náklady tj. mzdové a provozní – např. energie, mycí prostředky atd. jsou dotovány). 
Tento nárok na dotovaný oběd má pouze v době jeho pobytu ve školském zařízení.  
 

V případě, že si žák při nepřítomnosti včas oběd neodhlásí, musí nahradit celkovou 
cenu oběda - tj. všechny náklady, které byly vynaložené na jeho uvaření (mzdy, energie, 
provozní náklady). V roce 2018 činí skutečná kalkulace nákladů na jeden oběd 63,-Kč. 
Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti tzn. nemoci, která se podle vyhlášky 
považuje za pobyt ve školském zařízení.   
 

Platba obědů inkasem nebo v hotovosti ve škole: 
 

V září 2018 pokračujeme v bezhotovostním platebním styku při 
hrazení stravného. Žádáme rodiče, kteří mají o tuto službu zájem, aby 
si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k inkasu na platby za stravné. 
Podrobný návod k zřízení inkasa je na přihláškách ke stravování i 
školním webu. První inkaso bude k 20. září 2018 za stravné na říjen.  
I nadále je možné platit obědy také hotově v kanceláři ZŠ. 
 

Obědy hrazené hotově plaťte také předem - nejpozději  20. den 
předchozího měsíce! 
 

 

 Stravné můžete platit hotově  každý den od 6.30 do 9.30 hodin v kanceláři  
     u Ivety Galážové (v budově ZŠ) nebo každé úterý od 12.30 do 15.30 hodin tamtéž. 

 Nebude-li mít dítě v termínu zaplaceno, nemusí mu být vydán oběd!  
 

Odhlašování obědů:  
 

 Včas odhlášený oběd nebude započítán a již zaplacený poplatek bude odečten 
v platbě za následující měsíc.  

 Obědy je nutné odhlašovat 3 dny předem, pouze v případě neplánované 
nepřítomnosti (tj. nemoci) ještě ráno - nejpozději do 7.30 hodin - buď osobně 
v kanceláři nebo telefonicky (tel.: 318 695 382  či  731 411 928) nebo na e-mailovou 
adresu: iveta.galazova@zschrastice.cz.  

mailto:iveta.galazova@zschrastice.cz


 Obědy, které nestihnete včas odhlásit, si můžete (pouze v první den neplánované 
nepřítomnosti) vyzvednout do vlastních přinesených nádob v době vydávání jídla 
(11.30-13.00 h.) po předchozím nahlášení vedoucí ŠJ. 
 

Pitný režim 
 Nezapomínejte, že každé dítě potřebuje během dopoledne pít. Přibalte mu ke 

svačině nějaký vhodný nápoj.  

 Pro děti ve školní družině a školním klubu zajišťují pitný režim pracovnice školní 
jídelny (slazený i neslazený čaj, šťáva nebo voda, voda s citronem). 

 Pro děti v naší mateřské škole je po celý den zajištěn dostatečný přísun tekutin, napít 
se mohou kdykoliv dle potřeby. 

 

 

Projekty „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ 
 

Naše škola pokračuje v projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Účast školy v těchto 
projektech bude  znamenat  jednou týdně ovoce a jednou týdně mléčný výrobek, které 
dostávají zdarma všechny děti z I. stupně ZŠ i žáci z II. stupně ZŠ. Oba projekty 
začínají od druhého týdne v září 2018. 
 
 

Plavecký kurz 2018/2019  

 

 Základní plavecký kurz se uskuteční od  29. dubna do 27. května 2019, budeme opět 
jezdit do Aquaparku v Příbrami - vždy v pondělí dopoledne. 

 Výcvik v plavání v rozsahu 5 dvouhodinových lekcí je určen všem žákům I. stupně 
ZŠ (10 hodin) a dětem z MŠ (5 hodin).   

 V ZŠ je plavání povinnou součástí osnov TV v celkovém rozsahu 40 výukových hodin 
za školní docházku. 

 Doprava autobusem na plavání bude hrazena z dotace MSMT. 
 

Výuka náboženství 
 

 Náboženství vyučuje slečna  Bc.Ludmila Lacinová.  
 Jedná se o dobrovolný předmět Náboženství, jehož výuka 

probíhá každý pátek po skončení vyučování v budově ZŠ. 
 Protože je tento předmět dobrovolný, bude jeho výuka zahájena 

pouze za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet zájemců. 
 
 
 

Prázdniny a volné dny ve školním roce 2018/2019: 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná ve všech základních 
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí  
3. září 2018.  
 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 
2.ledna 2019. 
Vyučování začne po vánočních prázdninách ve čtvrtek 3.ledna 2019. 
 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.února 2019. 
 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v okrese Příbram  
na termín 11.3. - 17.3. 2019. 
 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4.2019 a pátek 19.4. 2019. 
 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.června 2019. 
Hlavní prázdniny začínají v sobotu 29.června 2019 a trvají do pátku 30.srpna 2019. 
 

Další školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2.září 2019. 
  

 



Školní vysvědčení a hodnocení žáků  
 

Pololetní vysvědčení nevydáváme, ale žáci obdrží jeho výpis 31.1.2019 a 
závěrečné vysvědčení dostanou 28.6.2019. Kromě toho dostávají žáci 
také Hodnocení chování a přístupu ke vzdělávání na zvláštním formuláři. 
 

V 1. a 2. třídě žáci nedostávají známky, ale jsou hodnoceni v průběhu 
roku i na vysvědčení slovně. Po dohodě rodičů s učitelem či na 
doporučení PPP nabízíme možnost i na vysvědčení používat slovní 
hodnocení.  
 

Hodnocení žáků probíhá podle pravidel pro hodnocení, která byla vypracována 
v souladu s platnými předpisy a schválena Školskou radou a pedagogickou radou. Tyto 
dokumenty jsou také dostupné na školním webu. 
 

Zápis prvňáčků pro další školní rok (2019/2020) 
 

Zápis do 1. ročníku 2019/2020 základních škol proběhne v souladu s § 36 odst. 4 zákona 
č.561/2004 Sb., (školský zákon) v období mezi 1. až 30. dubnem 2019.  

 

O odkladu školní docházky rozhoduje podle ustanovení § 37, odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel školy, který 
odloží začátek povinné školní docházky na základě žádosti 
zákonného zástupce dítěte doložené předložením odborného 
doporučení dle zákona – dětského lékaře, Pedagogicko-
psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.  
 

K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou 
tělesnou nebo psychickou vyspělost.  
  

Pohádkový zápis bude v úterý 9. 4. 2019 a ve středu 10. 4. 2019 od 8.00 do 17.00 hod. 
 

 Podle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., je obci uložena povinnost stanovit 
základním školám spádové obvody. Spádové obvody musí být stanoveny tak, aby do 
spádové školy mohly být přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu. 
Tyto děti jsou do spádových škol umísťovány přednostně. 

 

 Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou. Důvodem 
nepřijetí dítěte do vybrané školy bývá hlavně kapacita školy.  

 

Přijímací řízení na SŠ: 
 v 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky;  
 přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou 
      musí být odevzdány do 30. 11. 2018 na zvolenou školu; 
 vyplněné přihlášky je nutné předat třídnímu učiteli nebo 

výchovnému poradci do 9. 2. 2019; 
 zkontrolované a potvrzené přihlášky  potom rodiče doručí na 

vybranou střední školu do 1. 3. 2019  
 přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou od 12. – 26.4 2019, 

náhradní termín zkoušky je stanoven na květen 2019; 
 přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou také v dubnu 2019;  
 přijatí žáci odevzdají na vybranou střední školu zápisový lístek nejpozději do 

10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení; 
 nepřijatí uchazeči mohou podat  odvolání; 
 v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet 

přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé středních škol; 
 

Další informace poskytne výchovná poradkyně L. Zlochová a budou též na webu školy.  

Žáci 9. ročníku navštíví Úřad práce v Příbrami, kde se seznámí s typy středních škol, 
popř. s náplní práce u různých povolání.  



V případě zájmu mohou žáci také absolvovat speciální vyšetření - tzv. profitesty 
v Pedagogicko-psychologické poradně Příbram. 
Žákům 9. ročníku nabízíme možnost intenzívní přípravy na přijímací zkoušky z Čj a Ma 
v návaznosti na zvolený typ střední školy. 
 

Plánované školní projekty a akce:  
 

Adaptační pobytový kurz 2018: Komunikační dovednosti 
 

V termínu  12.-14.9.2018 se uskuteční adaptační kurz pro žáky 2. stupně ZŠ. Rodiče i žáci 
byli již informováni před prázdninami a nyní dostanou doplňující informace o tomto školním 
projektu, který bude zaměřen především na komunikaci jak mezi žáky samotnými, tak i 
vůči dospělým. Osobnostní a sociální výchova (OSV), vzájemné poznání i zlepšování 
vztahů mezi dětmi. Akce proběhne v turistickém zařízení Sobědraž u Kostelce nad 
Vltavou. 
 

Vzdělávací projekt „Edison“ – celý svět v Chrašticích! 
 

Zapojili jsme naši školu do mezinárodního vzdělávacího projektu EDISON. Co to 
znamená? Na jeden týden k nám přijedou mladí stážisté z různých zemí celého světa a 
společně budeme poznávat jejich kulturu, tradice i současnost.  Na oplátku je seznámíme 
s naší školou, obcí, regionem a Českou republikou. Vzájemná komunikace bude probíhat 
v anglickém jazyce a celý program budeme připravovat společně s našimi žáky.  
 

Stážisté navštíví naši školu ve dnech 1. – 5.10.2019. Víme již, že naši hosté jsou z Gruzie, 
Řecka, Tunisu, Ruska, Jordánska a Číny. Protože pro ně hledáme stále ubytování 
v rodinách, prosíme rodiče, zda by nám mohli takovou pomoc nabídnout.  
 

V tom případě kontaktujte vedení školy. Děkujeme! Věříme, že tento projekt povede k 
oživení výuky a zvýší zájem o studium cizích jazyků i o 
poznání cizích zemí.  
Více na webu: https://aiesec.cz/pro-skoly/  
 

Lyžařský kurz 2019 
 

 Ve školním roce 2018/2019 připravujeme lyžařský výcvikový kurz 
určený pro žáky a žákyně 6.-9. ročníku naší školy (po dohodě se 
mohou zúčastnit i páťáci a bývalí žáci). 

 Součástí týdenního kurzu je výcvik ve sjezdovém lyžování. 

 Místo: SKIAREÁL Lipno, Šumava 

 Ubytování: Chata Lanovka (www.lipnoservis.cz)  

 Termín LVK:  3.3. - 8.3. 2019 

 Předpokládaný počet účastníků: 25-30 dětí, 2-3 instruktoři.  

 Zájemci obdrží na konci září podrobné informace a přihlášku.  

 Přihlášení žáci jsou povinni uhradit předem zálohu 2.500,-Kč. 
 

Projekt „Cirkus Happy Kids“ 
 

Tento ojedinělý projekt proběhl na naší škole už před 
několika lety, a protože se setkal s velkým zájmem ze 
strany dětí i rodičů, slíbili jsme pozvat naše přátele znovu. 
 

Cirkusový týden se uskuteční hned po Velikonocích 
v termínu 23. – 27.4. 2019. Nejdříve budeme pilně trénovat 
různá artistická čísla a potom vystoupíme před rodiči a 
veřejností v opravdovém cirkusovém šapitó.  
 

Už se moc těšíme! Více informací o projektu najdete na http://www.circushappykids.com/  
 

https://aiesec.cz/pro-skoly/
http://www.lipnoservis.cz/
http://www.circushappykids.com/


Letní škola v přírodě 2019 
  

Školy v přírodě jsou nejen součástí našeho 
školního vzdělávacího programu, ale staly se 
již tradiční a dětmi s radostí očekávanou 
školní akcí. Proto i na červen 2019 
připravujeme již nyní pro všechny naše žáky a 
žákyně z 1.- 5. třídy a předškoláky z MŠ 
týdenní pobyt v přírodě se zajímavým 
programem.  
Předběžně máme zamluvené ubytování v RZ Stará Živohošť. Rodiče i děti budeme 
předem včas informovat. 
 

Další aktivity a projekty školy: 
 

„RODIČE VÍTÁNI“ - jsme certifikovanou školou otevřenou 

rodičům. Minulý rok jsme toto osvědčení označující kvalitu a míru 
spolupráce s rodiči získali kromě ZŠ i pro naši mateřskou školu.  
 

Co vlastně tato značka říká a jaké podmínky musí naše škola 
splňovat pro její získání a udržení?  
 

To si můžete přečíst na webu školy nebo na informačních cedulích 
RODIČE VÍTÁNI u vchodu do ZŠ i u vchodu v MŠ. Info na 
http://www.rodicevitani.cz/  
 

 

Spolupráce rodičů a školy 
 

Nabídka dalších přednášek pro rodiče: 
 

- Budeme pokračovat v nabídce přednášek – „kaváren“ pro 
rodiče a veřejnost na různá témata týkající se vzdělávání a 
výchovy dětí. Zájemci z řad rodičů i veřejnosti budou včas 
informováni o termínech těchto přednášek. Uvítáme i vaše náměty a doporučení na 
lektory či témata. 
 

Informace o chování a prospěchu: 
 

- Na prospěch a chování svého dítěte se můžete informovat na třídních schůzkách 
nebo při konzultačních hodinách. Termíny schůzek budou vždy včas zapsány do 
žákovských knížek a záznamníčků.  

- Osobní návštěvu v době konzultačních hodin vždy oznamte 
den předem (nejlépe telefonicky či mailem).  

- V případě výrazných výkyvů v prospěchu nebo v chování dítěte, 
budou rodiče informováni písemně třídním učitelem, v případě 
nutnosti ihned telefonicky. 

- Rodiče si mohou domluvit i jiný termín individuální schůzky 
s učitelem. 

- Naši učitelé se nemohou věnovat rodičům v době 
vyučování, neboť v tuto dobu mají jiné povinnosti. Respektujte 

prosím tuto skutečnost. Děkujeme za pochopení. 
- V případě zájmu mohou rodiče navštívit vyučování, stát se asistenty při výuce, 

zúčastnit se společných akcí a výletů, přijít s vlastním nápadem a aktivně se zapojit do 
práce s dětmi. Budeme rádi za váš zájem. 

 

Omluvy nepřítomnosti žáků: 
- Podle zákona mají všichni rodiče i zákonní zástupci povinnost 

dbát na řádnou docházku svého dítěte do školy a omlouvat 
neprodleně případnou nepřítomnost. 

http://www.rodicevitani.cz/


- Důvodem k omluvě může být nemoc, návštěva lékaře či závažné rodinné důvody. 
- Předem známou nepřítomnost omlouvejte nejpozději do 2 dnů (písemně, osobně, 

telefonicky či mailem) třídnímu učiteli.   
- V případě, že dítě bude delší dobu v ošetřování lékaře, požádejte jej o potvrzení do 

omluvného listu v žákovské knížce či záznamníčku.  
- O omluvu delší nepřítomnosti - např. týdenní dovolená v zahraničí - požádejte ředitele 

školy vždy písemně předem (formulář si vyžádejte u třídní učitelky nebo si jej 
stáhněte ze školního webu). 
 

KONZULTAČNÍ HODINY: 

K. Derfl pondělí 7.30 – 8.30 pondělí 15.00 – 16.00 

J. Vaněčková pondělí 7.00 – 7.50 pondělí 15.00 – 16.00 

B. Vaněčková pondělí 7.00 – 7.50 pondělí 15.00 – 16.00 
J. Břicháčková pondělí 7.00 – 7.50 úterý 15.00 – 16.00 

J. Suchanová  úterý 7.00 – 7.50 středa 15.00 – 16.00 
L. Řezáčová úterý 7.00 – 7.50 úterý 15.00 – 16.00 

M. Joujová úterý 15.00 – 16.00 čtvrtek 15.00 – 16.00 

Z. Fillová středa 7.00 – 7.50 středa 15.0 – 16.00 
A. Váňová středa 7.00 – 7.50 středa 15.00 – 16.00 

L. Zlochová středa 7.00 – 7.50  středa 15.00 – 16.00 
J. Křiváčková pondělí 15.00–16.00 pátek 7.00 – 7.50 

B. Hora liché úterý 8.00 – 8.30 liché úterý 15.00 – 15.30 
F. Rozum liché úterý 8.00 – 8.30 liché úterý 15.00 – 15.30 

Individuální konzultaci je nutné vždy předem telefonicky domluvit  (318 695 382)! 
 

Školní pomůcky a potřeby 
 

- Rodiče hradí dětem sešity, pracovní sešity, čtvrtky atp.  
- Učebnice zapůjčuje škola dětem zdarma (prvňákům zůstanou). 

V případě poškození či ztráty učebnice může škola požadovat 
patřičnou náhradu až do výše ceny pořízení nové učebnice. 

- Pomůcky a potřeby do školy si žáci nosí dle rozvrhu, dbejte však 
na to, aby dítě nenosilo věci, které nutně nepotřebuje – taška je pak zbytečně těžká. 
Hmotnost tašky dle lékařů nemá přesahovat desetinu hmotnosti dítěte. 

- Poraďte se s třídní učitelkou, které školní pomůcky je možné ponechávat ve třídě. 
- Každý žák má ve třídě místo pro svůj box na osobní i školní věci. 

 

Zájmová mimoškolní činnost 
  

Všichni žáci se mohou ve volném čase aktivně zapojit do pravidelné zájmové činnosti 
kroužků Školní družiny, Školního klubu a Sportovního klubu Chraštice. 
 

 Zájemci o práci v zájmových kroužcích a sportovních oddílech přinesou přihlášku 
podepsanou rodiči a zaplatí poplatek dle pokynů vedoucího kroužku či TU 
(pololetně 200,- Kč). Vybrané peníze jsou využívány na nákup vybavení a materiálu 
potřebného pro zájmovou činnost.  

 Děti přihlášené do ŠD již tento poplatek za kroužky neplatí! 
 Poplatek může být prominut ze sociálních důvodů na základě žádosti rodičů. 

 
 

Nabídku kroužků pro školní rok 2018/2019 obdrží žáci na začátku září. 
 

 Pravidelná činnost zájmových kroužků bude zahájena v polovině měsíce září. 



 Činnost kroužků se řídí příslušnými předpisy a Školním řádem - o všech akcích, 
které pořádá škola mimo školu nebo o víkendech, musí odpovědný vedoucí akce 
informovat předem rodiče, kteří svůj souhlas s účastí dítěte potvrdí na přihlášce. 

 

 Pokud máte zájem o vedení nějakého (i jiného) kroužku, kontaktujte ředitele školy. 
 

Knihovna pro děti, mládež a dospělé v Chrašticích 
 

 Naše školní knihovna je současně i knihovnou pro veřejnost. 

 Je registrována na Ministerstvu kultury ČR pod číslem  5376/2003.  

 Odpovědnou knihovnicí je Marie Šprunglová.  

 Od všech uživatelů knihovny vybíráme symbolický roční poplatek 
20,-Kč. 

 Knihovna slouží pro potřeby školy i veřejnosti a poskytuje širokou 
nabídku literatury pro děti, mládež i dospělé, knihy pro poučení i 
zábavu, odborné časopisy, encyklopedie, odbornou pedagogickou 
literaturu, učební texty, školní učebnice a doporučenou četbu.  

 Všichni žáci školy mohou využívat školní knihovnu a studovnu dle rozvrhu knihovny v 
určených provozních hodinách nebo společně s učitelem také v rámci vyučování.  
 

 Výpůjční doba KNIHOVNY pro žáky i veřejnost: 
 

         Úterý  12.30-13.30       Středa   12.30-13.30        Čtvrtek  11.30-13.30       

 

Kultura, divadlo  
 

 V případě zájmu organizujeme společné zájezdy do divadel, kterých se 
mohou zúčastňovat také rodiče, bývalí žáci či další zájemci.  

 V rámci výuky plánujeme ročně minimálně 2 návštěvy divadla v Příbrami pro 
žáky I. a II. stupně. 
 

Školní AKCE plánované ve školním roce 2018/2019 
 

Adaptační kurz žáků 2. stupně Turnaje 
ve sportovních disciplínách 
Projekt EDISON 
Mikulášská nadílka   
Vánoční slavnost 
Dětský karneval (SRPZŠ) 
Lyžařský výcvikový kurz 2019 
Pohádkový zápis do ZŠ 
Výtvarná soutěž 
Noc s Andersenem 
Soutěž o nejhezčí kraslici 
                                                                                  

   Plavecký kurz (MŠ + 1.stupeň ZŠ) 
Den Země 2019 

Cirkus ve škole a škola v cirkuse 
Besídka pro maminky 

Květinový den 2019 
Poplachový den  

Škola v přírodě 2019 (1.-5.ročník + MŠ) 
Zahradní slavnost 2019 

Žákovské divadlo 
Pobyt Švýcarů u nás v Chrašticích  

…a další

Počítačové vybavení a internet v naší škole 
 

 Žáci a učitelé naší školy využívají počítačovou učebnu (18 PC připojených na 
internet). Také většina tříd je vybavena počítači, další PC je i v mateřské škole i ve 
školní knihovně a studovně.  

 Dále používáme také přes 20 dotykových tabletů (iPady), digitální kamery a 
fotoaparáty, program na úpravu filmů a celkem 11 dataprojektorů 
s ozvučením.  

 Jedna interaktivní tabule je v odborné pracovně pro II.stupeň 
a sedm interaktivních tabulí je umístěno v učebnách 1.-7. třídy.  

 Pro výuku slouží i velkoplošná televize s DVD a videorekordérem.  



 Škola je připojena na vysokorychlostní internet prostřednictvím Wi-Fi. 
Připojení nám poskytují firmy Internet PB a Monex Příbram. Ve školní síti 
LAN je připojeno k internetu více než 30 počítačů, z toho 25 je k dispozici 
pro žáky školy. Žáci se mohou připojovat k internetu také se svými 
notebooky, tablety, mobily aj. prostřednictvím veřejné sítě Wi-Fi.  

 Správcem počítačové učebny je Karel Derfl, který je také školním metodikem 
informačních a komunikačních technologií (ICT), správcem PC sítě  je pan  R.Křehlík. 

 

www.zschrastice.cz 
 

Doporučujeme sledovat školní web, jehož redakční systém umožňuje 
průběžně přidávat články, přílohy i fotky. Na internetu jsou také 
kompletní fotogalerie školy  a  školní videa. Informace na webu jsou 
průběžně aktualizovány a představují tak důležitý způsob komunikace 
školy s žáky i rodiči.  

www.facebook.com.zschrastice 
 

Využíváme také vlastní profil školy na sociální síti facebook. Na našem 
školním facebooku najdete výběry z fotogalerií školy a některá 
školní videa, odkazy na nové články na webu, odkazy na jiné 
zajímavé články a videa či fotky. Informace jsou zde často 
aktualizovány a je zde možnost hned reagovat, psát komentáře, 
přidávat vlastní fotky, videa a odkazy. Zejména u mladší generace je 
to oblíbený způsob vzájemné komunikace, který je více interaktivní a 
snadněji přístupný než tradiční webové stránky. Staňte se i Vy naším 
fanouškem na facebooku! 

 

www.zschrastice1819.rajce.idnes.cz  
Na internetovém serveru rajce.idnes.cz  najdete fotogalerie školy, ale také školní 
videa, která byla dříve umísťována zejména na www.youtube.com/ZSCHRASTICE. 
 

Školská rada 
 

Od podzimu 2017 pracuje Školská rada ZŠ a MŠ Chraštice v tomto novém složení: 
 

Příjmení a jméno: Zastupuje v ŠR: Funkce ve ŠR: Kontakt: 

Vaněčková Jolana pedagogy předsedkyně 606 955 138 

  Vávrová Marie  pedagogy zapisovatelka 603 450 056 

  Trča Jan zřizovatele místopředseda 606 391 481 

  Šetková Bohuslava zřizovatele člen rady 603 572 832 

  Švejdová Martina rodiče člen rady 775 678 843 

  Kotrbová Veronika rodiče člen rady      739 036 775 
 

Zápisy z jednání ŠR i další informace jsou dostupné na školním webu. 
 

Školní žákovský parlament 
V naší škole pracuje Žákovský parlament složený 
z volených zástupců 1.- 9. ročníku ZŠ. Členové 
parlamentu si mezi sebou volí žákovskou radu a 
připravují plán práce pro školní rok. Podílejí se na 
tom, co se děje kolem nich a mohou tak ovlivňovat 
i fungování školy. Ve školním  parlamentu se děti učí také diskutovat mezi sebou a 
přenášet získané informace do svých tříd. Setkání ŽP probíhají pravidelně jednou za 14 
dní a zápisy jsou na školním webu i na nástěnce ve škole. Spolupracujeme s CEDU 
(Centrum demokratického učení) - http://www.skolaprodemokracii.cz/  
 

 

http://www.zschrastice1819.rajce.idnes.cz/
http://www.youtube.com/ZSCHRASTICE
http://www.skolaprodemokracii.cz/


Recyklace surovin a odpadů  
 

Odpady ve škole třídíme následovně: 
 PET lahve - ve škole jsou dvě nádoby, kam dáváme plastové odpady a zejména 

plastové láhve. Také u kotelny je velký žlutý kontejner na plasty, igelity atp. 

 Tetrapakové obaly (např. krabice od mléka) - patří do oranžového kontejneru u ZŠ. 

 Skleněný odpad - patří do určeného kontejneru (zelený) u kotelny. 

 Použité baterie (monočlánky atp.) - patří do určené označené nádoby ve škole a MŠ. 

 Použité tonery a cartridge (z tiskáren) - patří do označené nádoby ve škole. 

 BIO odpad, tráva, listí, zbytky zeleniny a ovoce - ukládáme do 3 kompostérů.  

 Ostatní netříděný odpad – patří do odpadkových košů a popelnic u kotelny. 
 

Škola již neorganizuje soutěž ve sběru starého papíru, hliníku a víček z důvodu nezájmu 
zpracovatelů o tyto suroviny a tudíž i minimální výkupní ceny. 
 

Co plánujeme dál a co nás čeká? 
 

V dlouhodobném plánu rozvoje naší obce Chraštice i v rozvojovém 
plánu území MAS Podbrdsko je počítáno také s další modernizací a  
rozvojem naší Základní školy a mateřské školy Chraštice.  
 

V současné době je ve schvalovacím procesu projekt:  
1) Vybudování nového podkroví v budově ZŠ s novými učebnami pro výuku, 

s bezbariérovým přístupem a  zajištěním konektivity v celé škole (již byla 
podána žádost o dotaci z IROP, máme hotový projekt a vyřízené stavební povolení a 
nyní jen čekáme na rozhodnutí, zda nám bude přidělena dotace z MMR). V prvním a 
druhém kole výběru projektů jsme bohužel neuspěli, ale zatím nevzdáváme naději na 
úspěch.  

2) Přes prázdniny probíhala a brzy bude dokončena celková rekonstrukce, zateplení, 
výměna oken i dveří a modernizaci budovy školní dílny včetně sociálního 
zařízení. Po dokončení stavby bude dílna vybavena a bude sloužit pro výuku 
pracovních činností. Plánujeme také vybudování další zastřešné venkovní učebny. 

 

Ve fázi přípravy jsou další projekty, díky kterým budeme žádat o investiční dotace na:  
 

3) Výstavbu tělocvičny – víceúčelové haly pro sport, kulturní a společenské 
akce pro obec Chraštice i okolí (máme schválený záměr, připravujeme  
podklady pro projekt a stavební povolení, žádost o dotaci podáme           
v budoucnu v rámci vhodné výzvy). 

4) Modernizaci a vybavení nových odděleních MŠ a ŠD                                           
(žádost o dotaci bude podána na MAS Podbrdsko). 

5) Výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem (záměr a příprava projektu ) 



20 let česko-švýcarské spolupráce!  
 

Letos o prázdninách se někteří žáci a učitelé naší školy 
účastnili pobytu ve švýcarském Heimiswillu, kde jsme 
oslavili již 20. výročí vzájemného přátelství a spolupráce.  
 

V termínu od 9. do 14. 
července jsme strávili 
krásných 6 dní v prostředí nádherné přírody a milých 
přátel. V průběhu tohoto týdne jsme měli možnost 
seznámit se s nejbližším okolím Heimiswillu, ochutnat 
vynikající švýcarskou večeři na statku, několik druhů 
speciálních švýcarských sýrů a následně i čokolád.   
 

Ve středu, kdy trávily děti svůj velký den samostatně 
v rodinách, jsme my dospělí prožili v malebném Luzernu 
procházkou městem, projížďkou parníkem na 

Vierwaldstädtersee s neuvěřitelnými zákoutími a vyhlídkami.  
 

Další skutečný zážitek nás čekal 
v podhůří Alp, kde jsme ze stanice 
Palmberg vystoupili na vyhlídkové 
místo Weissstein, odkud  se nad 
údolím vznášeli odvážní 
paraglidisté. Odpoledne jsme si 
potom užili v lanovém centru, kde 
mnozí překonali sami sebe!   

 

Samozřejmě, že také hlavní město Bern jsme si 
náramně užili se vším, co k němu patří. Nechyběli 
medvědi, nádherné stavby, překvapení v malebných 
uličkách, úchvatná Aare s průzračnou vodou, zmrzlina 
a další a další zážitky. 

 
Děkujeme všem, kteří nás 
podporují, a těšíme se na další 
společný týden, který pro naše 
přátele připravíme začátkem 
července 2019 u nás v Česku.  
 
Doufáme, že se všichni, kteří s námi ve Švýcarsku byli, zúčastní také příprav i průběhu 
tohoto prázdninového týdne u nás příští rok v Chrašticích!  
                                                                                                

  
Spolu a v pohodě v Chrašticích ve škole 2018/2019 

           

 

www.zschrastice.cz 


