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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2018/2019 
 

Základní škola a mateřská škola Chraštice 
  Adresa: Chraštice 44, 262 72, pošta Březnice, okres Příbram 
        IČO: 68998503 
Telefony: 318 695 382, 739 691 120 
    E-mail: skola@zschrastice.cz 
       Web: www.zschrastice.cz 

 

1. ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ A ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

Škola je zařazena do sítě škol pod názvem Základní škola a mateřská škola Chraštice,  
s identifikačním číslem 600 054 471 a sdružuje: 
 

1. Základní škola   kapacita:   250  žáků IZO:  114  001 499 
2. Mateřská škola   kapacita: 56  dětí IZO:  114  000 131 
3. Školní družina     kapacita: 65  žáků IZO:  114  001 502 
4. Školní klub     kapacita: 85  žáků IZO:  150  075 898 
5. Školní jídelna   kapacita:       neuvádí se IZO:  114  002 380 

 

Poslední změna zařazení do sítě:  1.9.2009 
 

2. ZŘIZOVATEL 
 

Obec Chraštice 
Adresa: Chraštice 2, 262 72, pošta Březnice, okres Příbram 
      IČO: 00242331 
Telefon: 318 695 371 
  E-mail: obecchrastice@seznam.cz 
     Web: www.obec-chrastice.cz 
 

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

3.1. Obecná charakteristika školy  
 

Nejstarší písemné zmínky o škole v Chrašticích spadají do roku 1655 a 
jsou zaznamenány v obecní i farní kronice. Podrobněji se historií naší 
školy zabýváme v publikaci „Almanach školy Chraštice“, kterou jsme 
v 2.doplněném vydání publikovali v září 2011, další informace jsou také 
na školním webu. 
 

Škola je právní subjekt – právní forma:  příspěvková organizace.  
 
Právní subjektivita byla získána s platností od 1.1.1999 rozhodnutím Obecního zastupitelstva ze dne 
29.12.1998. Zřizovací listina z 29.12.1998 byla postupně rozšířena o čtyři dodatky, které řeší 
možnosti vedlejší hospodářské činnosti školy, podmínky závodního stravování, změnu názvu 
organizace a vymezení majetkových práv organizace. 
 

3.2. Vedení školy ve školním roce 2018/2019 
 

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

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

Ekonom a vedoucí ŠJ: Iveta Galážová  iveta.galazova@zschrastice.cz 
 

Výchovná poradkyně:  PaedDr. Lenka Zlochová lenka.zlochova@zschrastice.cz 
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3.3. Údaje o žácích  
 

Základní škola: 
V září 2018 bylo ve škole přihlášeno 130 žáků s denní docházkou a 7 v domácím vzdělávání, 
v průběhu roku se některé děti odstěhovaly nebo přistěhovaly a 1 žák se ze zdravotních důvodů vrátil 
do MŠ, takže v červnu 2019 navštěvovalo školu 132 žáků v denním studiu a 9 dětí v domácím 
vzdělávání nebo v zahraničí. Protože na konci školního roku odešlo 12 žáků na SŠ, pro rok 
2019/2020 máme zapsáno 11 dětí do 1.třídy, 3 žáci se odstěhovali během prázdnin a 5 žáků k nám 
přestoupilo z jiných škol, budeme mít v novém školním roce celkem cca 142 žáků. 
 
Počet tříd:  Výuka probíhala celkem v 8 třídách  (8.ročník jsme neměli vůbec).  
 

Školní družina a školní klub: 
Ve škole byla zřízena dvě oddělení školní družiny a dvě oddělení školního klubu. V ŠD bylo zapsáno 
60 dětí a v ŠK celkem 55 dětí. 
 

Mateřská škola: 
V mateřské škole bylo přihlášeno celkem 49 dětí. Pro školní rok 2019/2020 je v MŠ zapsáno celkem 
56 dětí. 
 

Školní jídelna: 
 
V ŠJ se celkem stravovalo 130 žáků ZŠ, 49 dětí z MŠ a 22 dospělých - tj. celkem  201 strávníků. 
 

Dojíždějící žáci: 
Do školy docházejí kromě místních dětí také žáci z dalších obcí a měst. Jedná se o 7 spádových obcí 
- Kozárovice, Zalužany, Bukovany, Pečice, Tušovice, Zbenice a Svojšice, dále o nespádové 
obce Starosedlský Hrádek, Lety, Horosedly, Čimelice, Milín či města Mirovice, Příbram a Březnice a 
další. Celkem se jedná o 24 obcí a měst, z nichž děti dojíždějí k nám do Chraštic. Mnohé z těchto 
obcí přitom mají vlastní školu (8).  
 

3.4. Výjimka z počtu žáků ZŠ  
 

Přestože dochází každý rok k  nárůstu v počtu žáků ZŠ, pokračovali jsme stejně jako v uplynulých 
letech bez jedné třídy. Chybí nám 8.ročník, protože před osmi lety nebyla otevřena 1.třída kvůli 
malému počtu žáků u zápisu. 
 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo naši ZŠ v 8 třídách celkem 137 žáků včetně domškoláků a 
žáků vykonávajících školní docházku v zahraničí. Škola měla zřizovatelem doposud schválenou 
výjimku z počtu žáků (hranicí pro možnost výjimky byl průměrný počet 17 žáků ve třídě). Vzhledem 
k nárůstu počtu žáků nejsme již od školního roku 2018/2019 školou, která má výjimku z počtu žáků a 
zřizovatel tudíž již není ze zákona povinen dofinancovávat chybějící finanční prostředky na mzdy. 
 

V novém školním roce 2019/2020 opět nebudeme spojovat žádné ročníky na I. stupni a na II. stupni 
ZŠ nám ještě bude chybět 9.ročník. V příštím školním roce 2020/2021 budeme mít opět všech 9 
ročníků ZŠ, čímž dojde ke skokovému nárůstu v počtu žáků a k nutnosti otevřít další třídu včetně 
vybudování nové učebny a přidání nových skřínek ve školní žákovské šatně. 
  

3.5. Zápis do 1.třídy ZŠ  
 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhl ve dnech 9. a 10. dubna 2019. Zápisu se 
zúčastnilo celkem 16 dětí + 1 (1 dítě, ze zdravotních důvodů přerušilo docházku do školy a bylo 
přijato automaticky opět do 1. třídy).  7 dětí bylo odesláno na vyšetření školní zralosti do PPP 
v Příbrami a tyto mají doporučený odklad školní docházky o 1 rok.   
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4. ŠKOLA A JEJÍ PARTNEŘI 
 

4.1. Obecní úřad Chraštice 
 

Komunikace mezi školou a OÚ Chraštice je spíše formální, ředitel školy na jednáních zastupitelstva 
pravidelně informuje o činnosti školy, novinkách i záměrech související s činností školy. Fungování 
školy je pro život obce nesporným přínosem (dostupnost ZŠ a MŠ pro občany, dopravní obslužnost, 
zaměstnanost, kulturní a společenské aktivity školy, možnost čerpání dotací na školství umožňující 
udržovat a obnovovat obecní majetek, aj.) pro všechny občany, nejen pro rodiče žáků a dětí v MŠ. 
 

Obec Chraštice jako zřizovatel provádí pravidelně několikrát ročně podrobnou kontrolu hospodaření 
školy – zřizované příspěvkové organizace. Všechny kontroly proběhly vždy bez zjištěných závad. 
 

Vzhledem k tomu, že naše škola dlouhodobě fungovala tzv. na výjimku z počtu žáků, byla obec jako 
zřizovatel povinna ze zákona dofinancovávat případné chybějící mzdové prostředky tak, aby mohl být 
zajištěn provoz školy v potřebném rozsahu. Bylo tomu tak i v uplynulých letech, ale od školního roku 
2018/2019 tomu tak již není, protože počet žáků dosáhl úrovně, kdy škola tyto prostředky od obce již 
nepotřebuje, naopak nám vyšší počet dětí umožňuje nejenom bez problému zajišťovat běžný provoz 
školy, ale také ji postupně vylepšovat a modernizovat.   
 

Tento stav je způsoben tím, že do školy dojíždějí děti i z nespádových obcí a měst. Jedná se o děti 
rodičů, kteří si naši školu vybrali kvůli způsobu výuky, používaným metodám a přístupu k dětem, který 
je založen na respektu, individualizaci a spolupráci. Bez finančních prostředků, které nám na tyto 
žáky a děti v MŠ stát normativně přiděluje (mzdové prostředky, náklady na školní pomůcky, dotace na 
provoz školy) by jen zajištění fungování a běžného provozu školy bylo pro tak malou obec jako jsou 
Chraštice prakticky nemožné.  
 

Po skončení a uzavření účetního období připravuje škola pro zřizovatele vyúčtování provozních 
nákladů. Tvorbu a čerpání provozního rozpočtu školy posuzuje a schvaluje také Školská rada. 
Podrobnosti jsou v příloze o hospodaření za rok 2018. 
 

4.2. Školská rada 
 

Školská rada při ZŠ a MŠ Chraštice byla zřízena ke dni 3.11.2005 a od té doby již proběhly volby do 
ŠR celkem pětkrát (2005, 2008, 2011, 2014, 2017). Volební období Školské rady je tříleté, další volby 
tedy proběhnou na podzim 2020. Ve školním roce 2018/2019 pracovala ŠR v tomto složení:  
 

Zástupce pedagogů:  Jolana Vaněčková - předsedkyně ŠR 
Zástupce pedagogů:  Marie Vávrová - zapisovatelka 
Zástupce rodičů:  Martina Švejdová 
Zástupce rodičů:  Veronika Kotrbová 
Zástupce zřizovatele:  Bohuslava Šetková - místopředsedkyně ŠR 
Zástupce zřizovatele:  Jan Trča 

 

Školská rada se schází zpravidla dvakrát až třikrát ročně. Všech jednání ŠR se zúčastnil i ředitel 
školy Mgr. Karel Derfl. Informace a zápisy z jednání rady jsou zveřejňovány ve škole na nástěnce ŠR 
i na webových stránkách školy. Vzhledem ke skutečnosti, že Mgr. Jolana Vaněčková ukončila 
k 30.8.2019 pracovní poměr v naší škole, současně tím končí její působení v ŠR. V dalším školním 
roce dojde k volbě nového zástupce do ŠR za pedagogy. 
 

4.3. Žákovský parlament 

Žákovský parlament byl v naší škole poprvé ustanoven v r. 2005. Od té doby mají žáci 1.-9.ročníku 
možnost ovlivňovat dění ve škole prostřednictvím svých volených zástupců. Ti se scházejí na svém 
jednání společně se zástupcem pedagogického sboru (Mgr. Jana Břicháčková) a přizvanými hosty. 
Ze všech jednání se pořizují zápisy, které jsou zveřejňovány na školním webu a na nástěnce ŽP ve 
škole. Se svými návrhy a připomínkami se mohou všichni ostatní žáci školy obracet přímo na členy 
ŽP nebo mohou využít k tomu určenou schránku.  

Ve škole mají žáci k dispozici také Schránku důvěry, do které mohou napsat o svých problémech či 

vznést dotaz. Vzkazy z této schránky důvěry jsou určeny řediteli školy, který je také řeší. 
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4.4. Spolupráce s ostatními obcemi 
 

Spolupráce se spádovými obcemi i ostatními obcemi probíhala bez problémů. Některé obce činnost 
školy a volnočasové aktivity pro děti podpořily i dalšími způsoby – např. sponzorskými dary aj. 
 

Obec Tušovice pozvala zástupce školy na slavnostní otevření nového hřiště, dále na obecní slavnost 
spojenou se sjezdem rodáků a otevřením Tušílkovy stezky. Škola dostala také nabídku na využití 
obecního hřiště v Tušovicích a Tušílkovy stezky pro naše děti z MŠ a žáky ZŠ.  
 

Ve škole, na OÚ i na školním webu je pro případné zájemce k dispozici Výroční zpráva o činnosti 
školy a je možné také požádat o nahlédnutí do ostatních dokladů či dokumentů školy (v souladu se 
Zákonem o volném přístupu k informacím). 
 

4.5. Spolupráce s odborem školství Městského úřadu v Příbrami (P-III) 
 

Vzhledem k právní subjektivitě naší školy lze říct, že vzájemná spolupráce mezi školou a pověřeným 
úřadem (PIII), jímž je MěÚ Příbram, spočívá především v předávání důležitých informací v obou 
směrech, popřípadě v dohadovacím jednání o rozpočtu a jeho úpravách, předávání výkazů atp.  
 

Ředitel školy Mgr. Karel Derfl spolupracuje také s MěÚ Příbram jako přizvaný odborník z praxe při 
konkurzech na obsazení pozic ředitelů škol v Příbrami. Byl také požádán, aby na poradě ředitelů škol 
pořádané MěÚ Příbram a OSPOD prezentoval vzdělávací program Ředitel naživo. 
 

Ve školním roce 2018/2019 naši školu navštívili představitelé Odboru školství MěÚ Příbram, aby 
s ředitelem školy Mgr. Karlem Derflem konzultovali jeho dlouholeté zkušenosti se zaváděním 
inovativních forem a metod pedagogické práce. Tyto zkušenosti by chtěli využít k rozšíření nabídky 
příbramských škol jako alternativy k současné nabídce vzdělávání ve městě Příbrami na základě 
zvýšené poptávky ze stran rodičovské veřejnosti.  
 

4.6. Spolupráce s Krajským úřadem Středočeského kraje 
 

Spolupráce s KÚ Středočeského kraje spočívá obdobně jako u PIII (MěÚ Příbram) ponejvíce ve 
vyplňování formulářů, hlášení, dotazníků atp. a vzájemném předávání informací. KÚ zasílá schválené 
finanční prostředky (MP, ONIV a OOPP) pravidelně čtvrtletně přímo na účet školy. Kromě toho jedná 
ředitel školy s příslušnými pracovníky Odboru školství KÚ o projektech a případných žádostech o 
granty, které škola podává na KÚ.  
 

4.7. Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice 
 

Při škole fungovala od r.1992 nezisková organizace Společnost rodičů a přátel ZŠ Chraštice 
(SRPZŠ), jejímž posláním byla spolupráce mezi školou a rodičovskou veřejností, ale také podpora 
volnočasových a mimoškolních aktivit či akcí pro děti a mládež. 
Ve školním roce 2014/2015 bylo s rodiči projednáno a došlo k rozšíření působnosti tohoto sdružení 
rodičů i na mateřskou školu. Byli zvoleni zástupci rodičů za MŠ a dohodnuty podmínky této 
spolupráce i způsob hospodaření. Tento krok je rodiči hodnocen jako jednoznačně přínosný. 
Od 20.2.2016 byl ve spolkovém rejstříku nově zapsán Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice 
(IČ 047 65 133) za účelem vzájemné spolupráce rodičů a zákonných zástupců žáků a dětí se 
Základní školou a mateřskou školou Chraštice při prosazování společných zájmů. Předsedkyní spolku 
je paní Miroslava Chánová. 
 

5. PROSTOROVÉ, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 
 

5.1. Školní budovy: 
 

Základní škola a mateřská škola Chraštice využívá tři školní budovy (ZŠ, ŠJ a MŠ), které jsou 
navzájem propojeny tzv. koridorem a dále budovu školních dílen, která je také v areálu školy, ale pro 
výuku ji zatím nepoužíváme, protože v ní v roce 2018 probíhala celková rekonstrukce s výměnou 
oken, zateplení, vybudováním sociálního zařízení, nové ústřední topení napojené na kotelnu školy, 
elektrorozvody, vodoinstalace a odpady, elektronické zabezpečení a připojení pro internet. Projekt 
Školní dílny ZŠ Chraštice je hrazen z IROP v rámci MAP/MAS ORP Příbram a jeho součástí je i 
vybavení učeben, školní pomůcky a další zařízení budovy. Projekt je financován zřizovatelem 
zálohově, po přidělení dotace budou vynaložené investice vráceny investorovi - Obci Chraštice.  
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5.1.1. Učebny a pracovny 
 

Školní vyučování probíhá v budově ZŠ - ve třídách, jejichž vybavení se snažíme průběžně vylepšovat 
a modernizovat v mezích našich finančních možností. Do standardního vybavení všech učeben patří: 
hygienické zázemí (umyvadlo), klasické nastavitelné tabule Dubno (již zastaralé, vyžadující výměnu 
za novější), zářivkové osvětlení, počítač s připojením k internetu, knihovničky a police na krabicové 
boxy, do kterých si žáci ukládají svoje osobní věci a na I. stupni jsou také koberce na sezení, hraní či 
výukové činnosti.  
Všechny učebny I. stupně byly postupně vybaveny interaktivními tabulemi. Dále byly všechny třídy I. 
stupně vybaveny novými lavicemi i židlemi, které jsou v souladu s hygienickými normami již výškově 
stavitelné. Další nový nábytek musel být zakoupen kvůli nárůstu počtu žáků ve škole. 
 

Ve školním roce 2018/2019 využívala základní škola 8 kmenových učeben (jedna je malá), dále 
multifunkční odbornou pracovnu chemie a fyziky, učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku, která 
je umístěna v 1.patře budovy základní školy a slouží zároveň jako školní klub, dále také knihovnu se 
studovnou v podkroví budovy mateřské školy a školní dílnu v ZŠ.  
 

Učebna keramické dílny musela být zrušena z důvodu rozšíření školní šatny a vybudování šatny pro 
učitele, ale počítáme s vybudováním nové keramické dílny v budově školní dílny. 
 

5.1.2. Počítačové vybavení (ICT), PC síť a internet ve škole 
 

Ve škole máme vybavenou učebnu výpočetní techniky a odbornou pracovnu, ve které je 
umístěna interaktivní tabule ActivBoard s dataprojektorem a ozvučením. 
 

Hardware (PC, notebooky, tablety a další ICT): 
Pro výuku v ZŠ je určeno: 
-17 osobních počítačů s LCD monitory a dataprojektor s plátnem a ozvučením v odborné počítačové 
učebně.  
 

- 7 PC v kmenových třídách - většina tříd ve škole je vybavena PC nebo notebooky. 
- 1 PC je v odborné pracovně; 
 

Další PC mají pro svoji práci k dispozici pedagogové a zaměstnanci školy (ve sborovně, kanceláři 
ekonoma, v knihovně, MŠ, kotelně a v ředitelně). 
 

Všichni naši pedagogové školy sice měli v minulosti k dispozici notebooky určené pro výuku nebo pro 
domácí přípravu,  které jsme pořídili během realizace vzdělávacího projektu financovaného z ESF 
(Kruh spolupracujících škol, 2007-2008), ale postupně musely být všechny vyřazeny pro nefunkčnost 
nebo závady, které se již nevyplatí opravovat. Budeme se snažit obnovit i tuto výpočetní techniku, 
neboť naši pedagogové ji nutně potřebují pro přípravu na výuku, tvorbu učebních materiálů i 
k realizaci školních a vzdělávacích projektů, ale v současné době na toto potřebné IT vybavení 
nemáme dost finančních prostředků. Plánujeme jejich pořízení v rámci projektu Dobrá škola 2 (IT). 
 

Tablety ve výuce – již několik let využíváme pro výuku také tablety – iPady od firmy Apple, které 
jsme pořizovali postupně od roku 2014. Na začátku školního roku 2014-2015 jsme měli 10 iPadů v ZŠ 
a 1 v MŠ a ŠD pro potřeby logopedického asistenta. Na začátku r.2015 jsme pořídili dalších 11 
tabletů v rámci projektu „ICT nás baví“, do kterého jsme se zapojili. V současné době tedy využíváme 
22 iPady, což považujeme za počet dostačující pro naše potřeby. 
 

Další ICT vybavení školy:  
- 1 laserová tiskárna a 1 inkoustová tiskárna a 2 multifunkční zařízení; 
- 1 scanner; 
- 22 dotykových tabletů iPad s iOS; 
- digitální fotoaparát - pro dokumentaci školní činnosti (v ZŠ i v MŠ); 
- 11 dataprojektorů - z toho jeden přenosný a ostatní napevno zabudované; 
- 8 interaktivních tabulí; 
- digitální videokamery - 1 starší kazetová D8 videokamera, 1 videokamera s HDD, 1 outdoorová 
minikamera; používáme  speciální programy - videostřižnu Studio Pinnacle, Zoner Photo Studio; 
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- zvuková aparatura (venkovní či vnitřní ozvučení zapojené přes PC) – zesilovač, mixážní pult, 
bezdrátové náhlavní mikrofony, bezdrátové ruční mikrofony, prostorový mikrofon, reproduktory atp. 
(využíváme mj. pro ozvučení školních akcí, vystoupení, projektů, koncertů i divadelních představení). 
 

Software: 
Ve škole využíváme legálně získaný software (Windows, Microsoft Office, antivirový program ESET, 
grafické programy Zoner Photo Studio a Studio Pinnacle, výukové programy Terasoft, digitální 
učebnice Fraus, Activ Studio, Easiteach, školní evidenční a administrační program Bakaláři a další 
programy (zakoupené, volně šiřitelné nebo získané darem). 
Všichni učitelé, kteří využívají svoje domácí PC k přípravě na vyučování, mají možnost instalace 
některých výukových a dalších programů na svůj vlastní PC v souladu s licenčními podmínkami (např. 
Terasoft). Stejně tak mají možnost přenášet data na flash discích atp. 
Pro zařízení s iOS nakupujeme SW (aplikace) přes internetový obchod Appstore prostřednictvím 
školní registrace na iTunes. Využíváme také systému slev těchto aplikací a tzv. free verze. 
 

Školní počítačová síť: 
Školní PC síť je rozvedena prostřednictvím strukturované kabeláže (LAN) do všech tříd, učeben, 
sborovny i kanceláří, nově také do zrekonstruované školní dílny. 
Celkový počet přípojných míst ve škole je 50, pracovních stanic /počítačů/  je cca 35, z toho přímo pro 
výuku je určeno 27 počítačů a ostatní slouží pro potřeby zaměstnanců školy. 
Počet přípojných míst plně postačuje i dalšímu případnému rozšíření počtu uživatelských stanic.  
Počítače v učebně VT mají žáci k dispozici i v době mimo výuku na základě písemné dohody mezi 
rodiči a školou (tzv. volný přístup) a mohou je využívat ve volném čase k práci na PC či k přístupu na 
Internet. Serverové služby zajišťujeme prostřednictvím serveru a softwaru Windows Server.  
 

Správce sítě 
Správu školní počítačové sítě zajišťuje od roku 2010 smluvně firma Noram, s.r.o. z Příbrami resp. 
pan Radoslav Křehlík.  
 

Internetové připojení a konektivita 
 

K internetu je škola připojena prostřednictvím WIFI rychlostí, která je pro současné potřeby školy 
zatím dostačující, ale v budoucnu bude nutné uvažovat o zvýšení této rychlosti.  
 

Poskytovatelem je firma Internet PB, která nám nabízí škole i OÚ připojení k internetu bez poplatků.  
 

Na střeše objektu školy má svoje technické zařízení umístěno i firma Monex z Příbrami, která nám 
nabízí také internetové připojení za podobných podmínek. Zatím jsme využili nabídky firmy Monex 
pro pokrytí signálem WIFI v podkroví MŠ, ale zřejmě budeme obě připojení v rámci naší školní sítě 
kombinovat.  
 

Stávající stav infrastruktury, softwaru i vzdělávání pracovníků v oblasti ICT je standardní a odpovídá 
ukazatelům doposud požadovaným MŠMT. To však již brzy nebude stačit, a tak počítám s dalším 
rozvojem a rozšířením školní sítě IT spolu s vybudováním nové konektivity v souladu s nejnovějšími 
trendy a požadavky na kvalitní školní sítě a jejich zabezpečení. Máme zpracovaný projekt nové 
konektivity, který bude realizovaný v případě získání potřebných finančních prostředků (dotace, IROP 
na odborné učebny v podkroví včetně konektivity a bezbariérovosti,…). – viz bod 11.3. 
 

WIFI připojení 
 

Přímo v prostorách školy je trvale umístěno několik WIFI vysílačů pro umožnění bezdrátového 
připojení k internetu pro notebooky, tablety a další zařízení používaná ve škole. Tyto vysílače 
pokrývají všechny učebny ZŠ, školní halu i školní park. Žáci i zaměstnanci se mohou v rámci výuky 
připojovat k internetu s ICT zařízeními (smartphony, tablety, notebooky) prostřednictvím těchto 
bezdrátových sítí. 
 

Elektronické třídní knihy 
 

Naši pedagogové využívají tzv. elektronické třídní knihy v systému Bakaláři. Tento modul navazuje 
na jiné, které v systému školní administrativy využíváme již delší dobu (Bakaláři – Evidence, Rozvrhy, 
Suplování, Úvazky, Plán akcí, Inventury, …). Používání elektronických TK se nám velmi osvědčilo a 
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budeme v něm pokračovat i nadále. V budoucnu chceme zpřístupnit některé moduly Bakalářů žákům, 
rodičům i pedagogům on-line přes internet. 
 

5.1.3. Tělocvična 
 

Ve vybavení školy bohužel stále citelně chybí tělocvična, jejíž absence klade samozřejmě vyšší 
nároky na zajištění výuky tělesné výchovy na odpovídající úrovni. Tuto situaci řešíme, využíváním 
školní haly, školního hřiště a dalších dostupných možností - bruslení, sáňkování, lyžování, plavání, 
cyklistika, turistika atp.   
 

Obecní zastupitelstvo opět potvrdilo již dříve schválený plán rozvoje obce, kde se s výstavbou 
tělocvičny (jako multifunkčního tj. sportovního, společenského a kulturního zařízení) počítá 
v nejbližších letech za předpokladu, že se podaří získat finanční dotaci ze státního rozpočtu či 
z prostředků Evropské unie, protože naše obec na tak velkou investiční akci samozřejmě nemá sama 
dostatek potřebných finančních prostředků. Takže šance na realizaci tohoto plánu je v případě 
získání nějaké dotace.  
 

Zde předpokládáme možnost požádat o dotaci z ESF v projektovém období 2016-2021. Tento záměr 
bychom rádi realizovali v rámci zapojení naší obce i školy do činnosti MAS Podbrdsko, jehož jsme 
aktivním členem. 
 

5.2. Areál školy 
 

Areál školy je poměrně rozlehlý a má tyto součástí:  
- velký okrasný park s lavičkami pro odpočinek a dřevěnou venkovní učebnou;  
- dlážděné prostranství před školou vhodné pro hry i odpočinek o přestávkách;  
- travnaté fotbalové hřiště; 
- asfaltové hřiště pro míčové sporty (odbíjená, basketbal, tenis…); 
- travnaté hřiště na odbíjenou a vybíjenou; 
- travnaté hřiště na kin-ball (22 x 22 m); 
- velká travnatá plocha pro různé hry a sporty; 
- zahrada MŠ s dětským hřištěm (houpačky, pískoviště, průlezky a trampolína); 
- ovocný sad s cca 25 stromy (jabloně, hrušně a švestky); 

 

Celý areál je oplocený, ale je přístupný veřejnosti. V odpoledních hodinách či o víkendech je využíván 
většinou ke sportu nebo rodiči s malými dětmi. 
 

Naše školní sportovní hřiště jsou nevyhovující a budou vyžadovat provedení změn, které umožní 
jejich lepší a bezpečnější využívání pro různé sporty. Jako vhodné řešení se jeví také plánovaná 
výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem a oplocením. Hřiště bude v prostoru mezi školní 
dílnou a asfaltovým hřištěm a bude sloužit pro různé míčové sporty. Výstavba tohoto hřiště byla 
schválena zřizovatelem a je zahrnuta i v plánu rozvoje regionu MAS Podbrdsko a MAP Příbram. 
V rámci vyhlášených výzev zřizovatel požádal v roce 2019 o dotaci na výstavbu tohoto hřiště se 
spoluúčastí obce Chraštice. Tato žádost ale nebyla schválena.  
 

Celý areál školy je dostupný i pro veřejnost v souladu s Řádem areálu ZŠ a MŠ Chraštice, který vydal 
ředitel školy spolu s OÚ Chraštice. 
 

Dětské hřiště u MŠ mohou také navštěvovat děti a jejich rodiče, ale z důvodu prevence vandalismu  
pouze na základě dohody o přístupu, kdy všichni zájemci obdrží klíče od zahrady hřiště proti podpisu 
k trvalému zapůjčení. Hřiště je tedy uzamčeno, ale všichni zájemci mají možnost vypůjčit si trvale 
klíče s podmínkou, že budou respektovat uvedená pravidla a podepíší dohodu o spoluodpovědnosti 
za případné svévolné i neúmyslné poškození majetku. Tato praxe platná již od roku 2008 se nám 
osvědčila a od té doby nedošlo na našem dětském hřišti k žádným škodám způsobeným vandaly. 
 

5.3. Stav školních budov 
 

5.3.1. Budova ZŠ:  
 

Budova základní školy byla postavena v r.1961 a v r.2007 byla kompletně rekonstruována a 
modernizována. Na škole je postavena nová sedlová střecha a tyto půdní prostory chceme 
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v budoucnu využít pro potřeby školy (víceúčelový sál, veřejná knihovna, kabinety, nové učebny a 
výtvarný ateliér, herny ŠD a ŠK, prostory na příležitostné ubytování, skladové prostory). Z tohoto 
důvodu byla již na novou střechu umístěna střešní okna a vybudováno přístupové schodiště do 

vzniklého podkroví. Byl vypracován projekt a podána 
žádost na MMR (IROP), která byla schválena ale 
námi požadovaná částka nebyla přidělena z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v dotačním 
programu. 
 

Dále má škola školní šatnu vybavenou od r. 2010 
šatními skřínkami pro všechny žáky. V roce 2018 
jsme museli počet skřínek opět navýšit vzhledem k 
nárůstu počtu žáků ZŠ. Další navýšení plánujeme 
v roce 2020 pro příští školní rok. 
 

Během letních prázdnin v roce 2016 proběhla 
rekonstrukce plynové kotelny a modernizace 

rozvodů tepla včetně automatické regulace vytápění. Na realizaci projektu byly získány prostředky 
z FROM KÚ Středočeského kraje. Při této rekonstrukci bylo již počítáno s možností budoucího 
rozšíření topného systému i do případných nově vybudovaných a využívaných prostor školy 
(tělocvična, podkroví ZŠ, školní dílny).  
 

5.3.2. Budova MŠ:  
 

Budova mateřské školy(1975) je novější než budova ZŠ a je po celkové rekonstrukci (zateplení celé 
budovy, výměna oken a dveří, nová sedlová střecha, nové rozvody vody, odpady, obklady, osvětlení, 
žaluzie, podlahy, vymalování atp.) ve velmi dobrém stavu.  
Tyto opravy probíhaly postupně v několika etapách tak, aby byl nejdříve odstraněn havarijní stav 
objektu a následně školka modernizována, aby mohla být i zvýšena kapacita MŠ a obec mohla pokrýt 
zvýšený zájem rodičů o umístění dítěte do předškolního zařízení. Na realizaci těchto plánů žádal 
zřizovatel opakovaně o dotaci KÚ Středočeského kraje, ale v letech 2009, 2010 a 2011 jsme bohužel 
s naší žádostí neuspěli a teprve v roce 2012 jsme 
získali potřebné finance z FROM Středočeského 
kraje a mohli dokončit již započaté práce celkovou 
rekonstrukcí MŠ (střecha a zateplení). Od září 
2012 slouží naše MŠ svému účelu v lepších 
podmínkách a v hezčím prostředí. 
 

Další etapou přestavby budovy MŠ bylo dokončení 
podkroví tak, aby mohlo být využíváno pro potřeby 
školy i veřejnosti. V roce 2013 bylo v podkroví 
vybudováno sociální zařízení a položena nová 
podlahová krytina (koberec, PVC). Prostory byly 
vybaveny také potřebným nábytkem a vybavením. 
 

Poslední etapou bylo vybavení podkroví novými akumulačními kamny, jež vzhledem k zateplení plně 
postačují k vytápění uvedeného prostoru, který je od té doby využíván pro potřeby MŠ, ŠD, běžnou 
výuku ZŠ i školní projekty a akce, DVPP, akce pro veřejnost a další. Tento prostor se pro svoji 
variabilitu, účelnost, jednoduchost a krásu stal velmi brzy velmi oblíbeným u dětí i dospělých.  
 

5.3.3. Budova ŠJ: 
 

Třetí využívanou budovou je školní jídelna (1978), která má také nová okna, střechu a zateplení 
včetně nové fasády. Vnitřní prostory kuchyně včetně vybavení byly postupně modernizovány (v letech 
2005 a 2006) tak, že ŠJ splňuje příslušné hygienické požadavky i představy o moderním stravování 
v příjemném a estetickém prostředí. Je však třeba vyřešit nedostatečné odvětrávání prostoru školní 
kuchyně, které je již nevyhovující.  
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Zřizovatel schválil zpracování návrhu řešení nové vzduchotechniky, jejíž montáž bude realizována 
dodavatelsky. Dále bude třeba výhledově vyřešit potíže s napojením odpadů do kanalizace, kde 
několikrát ročně dochází k ucpávání odpadního potrubí. 
 

5.3.4. Budova školní dílny 
 

Poslední budovou v areálu školy je přízemní budova bývalé školní dílny, která měla sice opravenou 
střechu a komín, ale zcela chyběla tepelná izolace 
budovy, okna i dveře byly v havarijním stavu a 
vytápění i další využívání těchto prostor bylo tudíž 
nemožné. V roce 2018 proběhla celková 
rekonstrukce, modernizace a zateplení budovy 
včetně vybudování sociálního zařízení. To celé 
v rámci projektu a podpory škol v regionu MAS 
Podbrdsko. Stavební část přestavby byla ukončena, 
poté došlo k dodatečným opravám stavby na 
základě reklamace (částečně odlepená podlaha), 
dále byly realizovány některé změny v projektu tak, 
aby objekt lépe vyhověl podmínkám pro 
bezbariérovost.  
 

V roce 2019 byla vyhlášena výběrová řízení na dodávky vybavení a učebních pomůcek v souladu 
s projektem tak, aby školní dílny mohly sloužit výuce pracovních a rukodělných činností v souladu se 
školním vzdělávacím programem. Nákupy vybavení a pomůcek proběhly během letních prázdnin. 
K plánovanému předání školních dílen a zahájení jejich využívání pro potřeby školní výuky mělo dojít 
v polovině září 2019.  
 

V prostoru u školní dílny je dále plánována výstavba venkovní zastřešené učebny, která rozšíří 
kapacitu školních dílen a umožní další využití i pro výuku mimo budovu. Byl vypracován projekt 
venkovní učebny a tento záměr byl zařazen do plánu rozvoje regionu MAS Podbrdsko.   
 

Šatnu se sociálním zařízením ve školní dílně chceme využívat také pro potřeby dětí, mládeže i 
dospělých, kteří budou sportovat na školním hřišti. Přímo vedle opravené dílny je naplánována 
výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které bude sloužit pro potřeby školy i občanů a 
veřejnosti. Vzhledem k absenci tělocvičny se toto řešení jeví jako nezbytně nutné. 
 
 

5.4. Přehled provedených oprav, prací, nákupů a modernizací 
 
V průběhu školního roku 2018/2019 byly provedeny tyto opravy a práce: 
 

1)  Dokoupení nového stavitelného nábytku do tříd – zvýšení počtu žáků ve třídách. 
2)  Vymalování  v některých třídách ZŠ, MŠ a dalších prostorách školy. 
3)  Pořízení nábytku a vybaveni první patro včetně šatny pro  MŠ. 
4)  Pořízení nábytku a vybaveni v podkroví ŠD. 
5)  Pořízení nových gastronádob do ŠJ do konvektomatu. 
6)  Pořízení židlí do počítačové učebny. 
7) Oprava robotu ve ŠJ. 
8) Nákup repasované pečící pánve. 
9) Oprava akumulačních kamen v MŠ. 
10) Oprava světel v ŠJ ve sklepě a částečně i v kuchyni ŠJ. 
11) Oprava  pojistného ventilu na plynové nádobě PRIMAGAS. 
12) Nové ohrazení pískoviště v zahradě MŠ. 
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6. PRACOVNÍCI ŠKOLY 

6.1. Organizační schéma školy dle funkcí a kompetencí ve školním roce 2018/2019 
 

Mgr. Karel Derfl 
Ředitel školy 

Metodik IT, webmaster 
 

 

ŠKOLSKÁ RADA 

Marie Vávrová  (P) 
Jolana Vaněčková  (P) 
Martina Švejdová  (R) 

Veronika Kotrbová  (R) 
Bohuslava Šetková  (Z) 

Jan Trča  (Z) 
 

Iveta Galážová 
Ekonomka školy 

Vedoucí ŠJ 
 

Mgr. Jolana Vaněčková 
Zástupce ředitele v MŠ 

Mgr. Jolana Vaněčková 
Zástupce ředitele ZŠ 

Koordinátor ŠVP 
 Šárka Křivánková 

Učitelka MŠ 

 

Štěpánka Cihelková 
Učitelka MŠ 

Mgr. Barbora Vaněčková 
Třídní učitelka 

 

Mgr. Martina Joujová 
Třídní učitelka 

 

Mgr. Lenka Řezáčová 
Třídní učitelka 

Zlatka Fillová 
Třídní učitelka 

 

 

Šárka Mrzenová 
Uklízečka MŠ 

Jitka Čejdíková 
Uklízečka ZŠ 

Mgr. Jana Křiváčková 
Třídní učitelka 

Koordinátor EVVO 

PaedDr. Lenka Zlochová 
Třídní učitelka 

Výchovný poradce 
 

Mgr. Alena Váňová-
Lipertová 

Třídní učitelka 
 

PhDr. František Rozum 
Učitel 

Jitka Suchanová 
Učitelka 

 

Správce PC sítě  
Radoslav Křehlík  

Noram s.r.o. 

Marie Vávrová 
Učitelka MŠ, AP, 

logopedický terapeut 
Vychovatelka ŠD 

Preventista řečové výchovy 

 

Jaroslava Švejnohová 
Učitelka MŠ 

 

Dana Weinfurterová 
Kuchařka 

 

Blanka Běloušková 
Učitelka MŠ 

 

Vladimíra Švejnohová 
Uklízečka ZŠ a ŠJ 

Kateřina Křížová 
Kuchařka 

 

Mgr. Jana Břicháčková 
Třídní učitelka 

Metodik prevence 
 

 

Luděk Hoření 
Asistent pedagoga 

 

Marie Šprunglová 
Vychovatelka ŠK  

Vedoucí knihovny 
 

František Srp 
Správce budov, školník a topič 

 

Nikola Kolaříková 
Asistent pedagoga 
Vychovatelka ŠD 

 
 

Vladimíra Švejnohová 
Pomocná kuchařka 

 

Pověřenec GDPR 
Jakub Iran  

 

Mgr. Bohuslav Hora 
Učitel 

Ing. Jana Derflová 
Učitelka  

 

Věnceslava Sladovníková 

Asistent pedagoga 
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6.2. Organizační struktura dle vzdělání k 30.6.2019 
 

0BOrganizační struktura školy podle vzdělání pracovníků 

5BStupeň dosaženého vzdělání ZŠ SŠ Maturita Bc. Mgr. Dr. 

6Ředitel     1  

Zástupce ředitele     1  

Učitelé I.stupeň   2  4  

Učitelé II.stupeň     5 2 

Vychovatelky ŠD a ŠK   3    

Učitelky MŠ   5    

Vedoucí ŠJ   1    

Provozní zaměstnanci  4 1    

Zaměstnanci ŠJ  2 1    

Asistenti pedagoga   4    

Zaměstnanci školy:  6 17  11 2 

 

6.3. Pedagogičtí pracovníci k 30.6.2019 
 

 

7BPracovní zařazení 
 

Úvazek 

 

Další funkce 
 

3BKvalifovanost 

 

Poznámka 

Ředitel školy 1 Metodik IT Ano  

Zástupce ředitele 1 Koordinátor ŠVP Ano  

Učitelka I.stupeň 1 TU Ano  

Učitelka I.stupeň 1 TU Ano  

Učitelka II.stupeň 0,590 TU, Koordinátor EVVO Ano  

Učitelka I.stupeň 0,864 TU Ne  Studium VŠ  

Učitelka I.stupeň 1 TU Ano  

Učitelka II.stupeň 1 TU, Výchovný poradce Ano  

Učitelka I.stupeň 1 TU, Metodik prevence Ano  

Učitelka II.stupeň 1 TU Ano  

Učitelka I.stupeň 0,636  Ne Studium VŠ 

Učitelka II.stupeň 0,045  Ano  

Učitel II.stupeň 0,136  Ano  

Učitel II.stupeň 0,136  Ano  

Učitelka MŠ 1  Ano  

Učitelka MŠ  1  Ano  

Učitelka MŠ 1  Ano  

Učitelka MŠ 1  Ne  

Učitelka MŠ 0,166 Řečový terapeut Ano  

Vychovatelka ŠD 0,516  Ano  

Vychovatelka ŠD 0,333  Ano  

Vychovatelka ŠK 0,080 Vedoucí knihovny Ano  

Asistent pedagoga  0,900  Ano  

Asistent pedagoga 0,750    

Asistent pedagoga 0,566  Ano  

Celkem:   16,718 --- --- --- 
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6.3.1. Pedagogický sbor k 30.6.2019 
 

Na pozici učitele ZŠ působilo ve škole celkem 14 pedagogů. Z toho bylo 11 žen. Průměrný věk 
v pedagogickém sboru činil 44,43 roků (ZŠ, MŠ i ŠD dohromady). V pracovní pozici učitelek MŠ a 
vychovatelky ŠD a ŠK působilo celkem 7 pracovnic. Průměrná pedagogická praxe v našem sboru 
byla 19,47 let. Z celkového počtu 21 pedagogů bylo 18 žen. Byly zřízeny a obsazeny tyto funkce:  

 třídní učitel (8x); 

 ředitel školy; 

 zástupce ředitele; 

 koordinátor ŠVP; 

 výchovný poradce; 

 metodik prevence; 

 koordinátor EVVO; 

 metodik IT; 

 preventista řeč. výchovy. 
 

6.3.2. Změny v pedagogickém sboru 
 
K 1.9.2018 byl změněn úvazek Jitce Suchanové z 0,318 na úvazek 0,636 jako učitelka ZŠ a 
ukončen úvazek asistenta pedagoga. 
K 1.9.2018 byl změněn úvazek Ing. Janě Derflové z 0,955 na úvazek 0,045 učitelka ZŠ. 
K 1.9.2018 byl změněn úvazek Zlatce Fillové z 0,909 na úvazek 0,864 učitelka ZŠ. 
K 1.9.2018 nastoupila Mgr. Jana Křiváčková na úvazek 0,590 jako učitelka do ZŠ. 
K 1.9.2018 nastoupil Mgr. Bohuslav Hora na úvazek 0,136 jako učitel do ZŠ. 
K 1.9.2018 nastoupil PhDr. František Rozum na úvazek 0,136 jako učitel do ZŠ. 
K 1.9.2018 nastoupil asistent pedagoga Luděk Hoření na úvazek 1,00 do ZŠ. 
K 31.8.2018 ukončila pracovní poměr Jolana Tůmová učitelka v MŠ. 
K 31.8.2018 ukončila pracovní poměr jako chůva z OPVV Štěpánka Cihelková v MŠ a od 10.9.2018 
nastoupila na celý úvazek jako učitelka v MŠ. 
K 31.3.2019 ukončil pracovní poměr asistenta pedagoga dohodou Luděk Hoření. 
K 1.3.2019 nastoupila asistentka pedagoga Věnceslava Sladovníková na úvazek 0,75 a k 30.4.2019 
ve zkušební lhůtě ukončila pracovní poměr. Marie Šprunglová měla pracovní poměr uzavřený na 
dobu určitou od 1.9.2018 do 30.6.2019. U ostatních zaměstnanců školy nedošlo k žádným dalším 
změnám.  
 

6.4. Nepedagogičtí pracovníci 
 

8BPracovní zařazení Úvazek Poznámka 

 Ekonom 0,5 ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 

Správce budov 0,6 ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 

Topič  0,3 Pouze v topné sezóně 

Uklízečka 0,3 Odpolední úklid v ZŠ-fakturováno 

Uklízečka  1,0 Odpolední úklid v ZŠ a pom. síla ŠJ 

Uklízečka  1,0 Úklid MŠ, ŠD 

Vedoucí ŠJ  0,5 ZŠ, MŠ 

Kuchařka  1,0 ŠJ 

Kuchařka 1,0 ŠJ 

Celkem: 6,2  

 

6.4.1.  Provozní zaměstnanci 
Na začátku školního roku 2018/2019 bylo ve škole zaměstnáno celkem 7 provozních zaměstnanců, 
z nichž však někteří pracovali na zkrácené úvazky, popř. i v souběžných pracovních poměrech: 

1 x školník – správce budov (0,6 úvazku + v topné sezóně navíc 0,3 úvazku topiče);  
3 x uklízečky na celkový úvazek 2,3 
3 x pracovnice ŠJ s celkovým úvazkem 2,5; 
1 x pracovnice v ekonomickém a hospodářském úseku (úvazek 0,5). 

 

6.4.2.  Provozní zaměstnanci  
V aktuálním období  nedošlo ke změnám v pracovních smlouvách u provozních zaměstnanců. 
Paní Iveta Galážová zpracovává mzdy školy jako službu na základě uzavřené smlouvy. 
 

6.5. Externí spolupracovníci 
Radoslav Křehlík - ve funkci správce sítě (za tyto služby fakturuje). 
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Zdeněk Jeřábek - osoba způsobilá pro oblast BOZP a PO  (za svoji práci fakturuje). Pan Jeřábek 
ukončil poskytování těchto služeb k 31.8.2019 (od 1.9.2019 bude oblast BOZP a PO zajišťovat 
smluvně firma Pour). 
Jakub Iran – pověřenec GDPR (externí spolupracovník, služba poskytovaná SMS ČR, fakturace). 
 

6.6. Absence a nemocnost zaměstnanců 
Absence zaměstnanců ve školním roce 2018/2019 byla u většiny pracovníků spíše nižší. 
Dlouhodobější pracovní neschopnost v únoru do března 2019  měla Štěpánka Cihelková (MŠ). Po 
dobu nepřítomnosti byla zastupována paní Marii Klímovou (DPP).  
Dlouhodobější ošetřování člena rodiny od září do prosince měla Lenka Zlochová (ZŠ) zastupovala jí  
Marie Kotápišová (DPP) . 
Krátkodobější pracovní neschopnosti a absence z důvodu účasti na DVPP jsme řešili zastupováním. 
 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

7.1. DVPP v naší škole 
Ve škole probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu DVPP. 
 

Semináře a kurzy: Všichni pedagogičtí zaměstnanci se zúčastňovali akcí dalšího vzdělávání, které 
pořádalo např. Středisko služby škole  (SSŠ), VISK, NIDV, Elrond, H-mat, Pedagogicko-
psychologická poradna (PPP) v Příbrami, ale i AISIS Kladno, TOŠ nebo další vzdělávací instituce v 
Praze i dalších místech. Pozornost jsme věnovali také vzdělávání v oblasti používání IT. 
 

Partnerství: Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS, které mimo jiné připravuje DVPP pro 
učitele ZŠ. V rámci spolupráce s různými ZŠ v ČR i zahraničí sdílíme svoje pedagogické zkušenosti.  
 

Kvalifikační studium: Dvě nekvalifikované učitelky ZŠ pokračovaly ve školním roce 2018/2019 
v dálkovém studiu na VŠ.  
 

7.1.1. DVPP financované z OP VVV ESF: 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali realizovat projekt „Učíme se spolu a v pohodě“ 
v rámci výzvy MŠMT OP VVV – (tzv. šablony pro mateřské školy a základní školy). Naše žádost 
s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007782 byla schválena s platností od 1.7.2017. 
Projekt byl ukončen po 24 měsících k 30.6.2019.  
 

Celkem jsme tak na tyto dva projektové roky získali finanční dotaci ve výši 768.654,-Kč v roce 2018 
bylo vyčerpáno z projektu OP VVV 423.264,69 Kč. Zbylé finanční prostředky byly vyčerpány do 
30.6.2019.  
 

7.1.2. Podpora DVPP ze strany vedení školy: 
Na potřebu DVPP a studium pedagogické i další odborné literatury je ze strany vedení školy kladen 
trvalý důraz. Zaměstnanci jsou proto podporováni v aktivitách, směřujících k sebevzdělávání a 
profesnímu růstu. Zájem pracovníků o DVPP v některých případech převyšuje naše časové i finanční 
možnosti malé vesnické školy.  
 

7.1.3. Náklady na DVPP: 
V roce 2018 jsme vydali za další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) celkem 61.339,80Kč. 
Z toho náklady na DVPP z OP VVV činily 21.050,- Kč. 
 

7.2. Školní vzdělávací program (ŠVP) „Spolu a v pohodě“ 
Také ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali ve výuce podle 
vlastního školního vzdělávacího programu „Spolu a v pohodě“ (dále jen 
ŠVP) ve všech ročnících ZŠ. Školní vzdělávací program naší školy 
vytvořili sami naši pedagogové a jeho cílem je vychovávat i vzdělávat 
naše žáky pro život tak, aby každý získal maximální možnou míru 
dovedností, rozvinul úspěšně svoje individuální schopnosti a vytvořil si 
správné občanské i lidské postoje. 
 

Podstatou každého ŠVP je rozvíjení tzv. klíčových kompetencí. Znamená to, že žák má umět 
organizovat lépe svoje učení, dokáže pracovat s informacemi, umí výstižně formulovat svoje 
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myšlenky, komunikuje a spolupracuje s ostatními, dokáže být zodpovědný za svou práci a svoje 
jednání. Největší rozdíl oproti stávajícímu vzdělávacímu programu Základní škola představuje to, že 
se žák vzdělává s cílem získat tyto kompetence a ne pouze získávat jednotlivé znalosti.  
 

Zavádění ŠVP přináší i potřebu změny výukových strategií. V praxi to znamená, že se žák v co 
největší míře učí aktivním způsobem a učitelé ve výuce častěji využívají např. projektové vyučování, 
kritické myšlení (seminářů RWCT se zúčastnili téměř všichni naši pedagogové) i další inovativní 
metody a vzdělávací strategie.  
 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání máme v souladu s RVP rozdělen do devíti vzdělávacích 
oblastí, abychom v každé odvodili cílová zaměření, probírané učivo a především očekávané výstupy 
v jednotlivých oblastech – stručně řečeno:  CO a KDY se má žák naučit? 
 

Tyto vzdělávací oblasti jsou:  
- Jazyk a jazyková komunikace, 
- Matematika a její aplikace, 
- Člověk a příroda, 
- Člověk a společnost 
- Informační a komunikační technologie, 
- Člověk a svět práce, 
- Člověk a zdraví, 
- Umění a kultura, 
- Člověk a jeho svět. 

Zabývali jsme se také tím, jak zabezpečit výuku žáků s SPU, žáků handicapovaných i žáků nadaných 
a způsoby hodnocení všech žáků a výsledků jejich práce. 
 

Nedílnou součástí našeho ŠVP je šest průřezových témat: 
– Osobnostní a sociální výchova,  
– Výchova demokratického občana,  
– Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,  
– Multikulturní výchova,  
– Environmentální výchova, 
– Mediální výchova.  

Tato průřezová témata jsou do výuky zahrnuta většinou jako součást vyučovacích předmětů nebo 
formou školních projektů a projektových dnů. 
 

7.3. Členství školy v networku Trvalá obnova školy (TOŠ) 
 

Naše škola je aktivním členem networku škol „Trvalá obnova školy“, který navazuje na vzdělávací 
program “Dokážu to?“ a vzdělávací projekt „Spolupráce a důvěra“, ve kterých jsme byli také 
zapojeni v uplynulých letech.  
 

Tyto projekty si kladly za cíl pomáhat zapojeným školám s 
nastartováním procesu změn nutných k realizaci kurikulární 
reformy a trvalé obnovy školy.  
 

Cílem byla modernizace školních vzdělávacích programů 
zapojených škol tak, aby odpovídaly požadavkům současné společnosti, zejména trhu práce a aby se 
orientovaly na rozvoj klíčových kompetencí.  
 

Důležitým předpokladem úspěšnosti procesu plánované změny je klima a vztahy ve školách. Proto 
projekty v rámci vzdělávacích akcí i v rámci metodické podpory pomáhaly účastníkům vytvářet 
nástroje a podněty k tvorbě atmosféry spolupráce, důvěry a partnerství nejen v rámci školy, ale i mezi 
školou a komunitou. To je důležité pro proces otevření se školy potřebám komunity a její fungování 
jako přirozeného vzdělávacího centra území.  
 

Podstatou těchto projektů byl provázaný systém vzdělávacích akcí, jehož cílem bylo vybavit řídící a 
pedagogické pracovníky škol profesními kompetencemi potřebnými k tvorbě a zavádění školního 
vzdělávacího programu.  
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Na tyto projekty přímo navazuje vzniklý Klub TOŠ, ojedinělý network, který podporuje v českém 
školství jedinečné prostředí spolupráce mezi několika desítkami ZŠ z celé České republiky. 
 

Klíčovými aktivitami byly akreditované kurzy (Trvalá obnova školy – dále TOŠ, kurzy osobnostní a 
sociální výchovy – dále OSV) a na ně navazující akce a činnosti, které je podporují a vytváří s nimi 
ucelený systém podpory pozitivních změna zavádění inovací ve školství (práce Klubu TOŠ, OSV, 
program pro facilitátory a konzultanty v oblasti rozvoje škol, účast v mezinárodních projektech).  
 

V roce 2007 pak vzniklo občanské sdružení Trvalá obnova školy, které 
navazuje na předešlé aktivity networku a jehož aktivním členem je i naše škola. 
Toto sdružení je akreditovanou organizací v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků schválenou Ministerstvem školství mládeže a 
tělovýchovy. TOŠ pořádá vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, pořádá 
kurzy a školení, realizuje vlastní vzdělávací projekty.  
 

Od roku 2012 je předsedou občanského sdružení TOŠ ředitel naší školy Mgr. Karel Derfl a sídlem 
občanského sdružení se tak stala naše škola. Od té doby jsme realizovali celou řadu vzdělávacích 
akcí – seminářů, workshopů, kurzů a letních škol – pro vedení škol i učitele ZŠ a MŠ.  
 

Všechny nabízené akce DVPP jsou akreditované MŠMT, lektory jsou jak ředitelé škol TOŠ, tak naši 
spolupracovníci z řad profesionálních lektorů, mentorů či koučů, ale zapojili jsme i zkušené pedagogy.  
 

Z naší školy tak již získala lektorské zkušenosti paní učitelka Mgr. Martina Joujová, jejíž úspěšně 
realizované odborné semináře Genetická metoda ve výuce počátečního čtení a psaní se setkaly 
s velmi příznivým ohlasem mezi účastníky – pedagogy ze škol Středočeského i Jihočeského kraje. 
 

TOŠ nabízí také kurzy Učíme se s iPadem a Učíme s Googlem, které bývají realizovány přímo ve 
školách pro celé pedagogické sbory. 
 

V naší nabídce vzdělávacích akcí jsou také semináře Hejného matematiky, které jsme pořádali ve 
spolupráci s H-mat, o.p.s. nejdříve pro vyučující z naší školy, ale později i pro zájemce z ostatních 
škol. Již v roce 2014 byla uzavřena dohoda s H-mat, o.p.s. a naše škola se stala jednou z 10 ZŠ 
z celé ČR, na kterých od ledna 2015 TOŠ pořádáme pravidelně semináře Hejného matematiky 
nabízené vždy pedagogům z celého regionu. Trvalá obnova školy se tím stala oficiálním partnerem 
H-mat, o.p.s. pro pořádání seminářů Hejného matematiky v regionech po celé ČR.  
 

Kromě toho pořádá Trvalá obnova školy také semináře pro učitele a přednášky pro rodiče aj. Celkem 
TOŠ nabízí asi 15 DVPP s akreditací MŠMT. 
 

TOŠ je také členem MAS Podbrdsko. Spolupracujeme také se společností SCIO, GrowJob Institut, 
EDUin, SKAV a dalšími organizacemi zabývajícími se vzděláváním a školstvím. Spolupracujeme také 
s programem pro přípravu budoucích pedagogů – Učitel naživo.   
 

Trvalá obnova školy se stala také partnerem prestižní ceny Global 
Teacher Prize Czech Republic, která vyhledává a oceňuje kvalitní české 
pedagogy a vysílá je každoročně i na celosvětové setkání nejlepších 
učitelů. 
 

Ke zvýšení prestiže naší školy jistě přispěla i skutečnost, že od školního roku 2018/2019 k nám do 
Chraštic nastoupil jako učitel informatiky Mgr. Bohuslav Hora, finalista Global Teacher Prize Czech 
Republic, který byl v roce 2018 časopisem FORBES zvolen Inspirativní osobností České republiky 
(http://18inspirativnich.forbes.cz/6-bohuslav-hora). 
 

Od roku 2018 se ředitel školy Karel Derfl a někteří další zástupci TOŠ podíleli na přípravě nového 
vzdělávacího programu pro vedení škol, který připravuje organizace Učitel naživo 
(https://www.ucitelnazivo.cz/).  V roli členů expertní rady připravili koncepci vzdělávání pro ředitele 
škol a jejich zástupce, která byla slavnostně představena v předvečer svátku učitelů (27.3.2019)  
v pražském DOXu za přítomnosti předních odborníků na vzdělávání, politiků a významných 
osobností. Dvouletý vzdělávací program nazvaný Ředitel naživo (https://www.reditelnazivo.cz/) byl 
zahájen v srpnu 2019, účastní se ho 54 účastníků z 25 škol z celé ČR a 2 školy ze Slovenska. 
V tomto programu spolupůsobí jako lektoři zkušení ředitelé ze škol - mezi nimi i Mgr. Karel Derfl. 
 

http://18inspirativnich.forbes.cz/6-bohuslav-hora
https://www.ucitelnazivo.cz/
https://www.reditelnazivo.cz/
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Od roku 2019 se Trvalá obnova školy stala spolupracovníkem ambiciózního projektu Nadačního 
fondu Eduzměna (https://eduzmena.cz/). Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců 
soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how 
a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke 
komplexní společenské proměně. 
 

7.4. Osobnostní a sociální výchova 
 

Součástí již zmíněného projektu  „Dokážu to?“ bylo proškolení pedagogů k používání metod OSV ve 
výuce a výchově dětí. Postupně se tak tyto metody staly součástí metodiky našich učitelů a my 
věříme, že podporují pozitivní změny ve vzájemných vztazích mezi dětmi, učiteli a rodiči a tím i 
zlepšují celkové klima školy. 
 

Metoda OSV, kterou jsme začali využívat při práci s dětmi poprvé v roce 1999, 
se stala jedním z důležitých prvků postupných změn v českém školství; hovoří 
se o ní i v tzv. Bílé knize českého školství a stala se jednou z klíčových součástí 
„Rámcového vzdělávacího plánu“ (RVP ZV), podle kterého si všechny školy 
vytvářely vlastní „Školní vzdělávací program“ (ŠVP). 
 

Proto jsou metody Osobnostní a sociální výchovy součástí našeho ŠVP „Spolu a v pohodě“ i součástí 
naší pedagogické práce. Prvky OSV využíváme při školních pobytových akcích – např. na 
adaptačním kurzu pro žáky II. stupně, na škole v přírodě,  na lyžařských výcvikových kurzech nebo při 
vodáckém putování žáků 9.ročníku. 
 

7.5. Projekt „Minimalizace šikany“ (MiŠ)  
 

Naše škola byla jednou ze 17 škol z celé ČR zapojených již od roku 2005 
v pilotním projektu Minimalizace šikany (MiŠ), který organizovalo sdružení AISIS 
Kladno. Informace o tomto vzdělávacím projektu jsou k dispozici na internetové 
stránce www.minimalizacesikany.cz.   
Principy získané v projektu MiŠ jsou nadále využívány a aplikovány při prevenci i při řešení 
konkrétních případů.  
 

7.6. Projekt Zdravá abeceda 
 

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK 
ESF) jsme se zapojili i do projektu Zdravá abeceda ve Středočeském kraji, 
který realizuje kladenské občanské  sdružení AISIS, o.s. 
 

Hlavním cílem programu Zdravá abeceda je prevence nadváhy a obezity, která je 
zároveň prevencí všech dalších civilizačních chorob. Metodika Zdravé abecedy stojí na čtyřech 
pilířích - zdravý pohyb, zdravá výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. Projekt se opírá 
o kompetence předškolních dětí a standard třídy Zdravá abeceda. Obojí podporuje řadou 
didaktických pomůcek a promyšlených doporučení.  
Do aktivit tohoto projektu se zapojili pedagogové z MŠ a ŠD a také pracovníci ŠJ. Projekt je nadále 
úspěšně aplikován a využíván – zdravé svačinky pro děti s větším podílem ovoce a zeleniny, pestřejší 
a rozšířená nabídka zeleninových salátů při obědech, sestavování jídelníčku dle zásad „Desatero 
školní kuchyně“( doporučení Skutečně zdravé školy pro přípravu pokrmů ve školních jídelnách) atp. 
 

Více informací o projektu na www.stredoceska.zdrava-abeceda.cz.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://eduzmena.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.zdravaabeceda.cz/metodika-programu/kompetence.html
http://www.zdravaabeceda.cz/standard-tridy.html
http://www.stredoceska.zdrava-abeceda.cz/
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,7.7. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 
 

1BNázev vzdělávací akce  Pořadatel, kde Účastník Aprobace, 
funkce 

Bezpečné používání chemických látek a směsí ve výuce DEKRA Praha Křiváčková TU, Ch, Př 

Konference Rodiče vítáni-bezpečí ve škole Praha Hora Učitel IT 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Břicháčková M, Aj, met.prev, 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Joujová Uč.1.st. 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Řezáčová Uč.1.st. 

Skauting do škol - setkání koordinátorů Praha Křiváčková TU, Ch, Př 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Fillová Uč.1.st. 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Váňová M, F, D 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Břicháčková M, Aj, met.prev, 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Joujová Uč.1.st. 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Řezáčová Uč.1.st. 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Fillová Uč.1.st. 

Šablony OPVV.Sdílení zkušeností pedag.  Z různých škol ZŠ Březnice Váňová M, F, D 

Konference Perpetum DOX Praha Derfl Ředitel školy 

Konference Perpetum DOX Praha Vaněčková ZŘ, koord. ŠVP 

Základy první pomoci pro zaměstnance mat. a zákl.škol                                  PMeduca Olomouc Všichni ped. Uč. AsP, vych, MŠ 

OPVVV Učíme se spolu a v pohodě                                             Nový Rybník,Obořiště Všichni ped. Uč. AsP, vych, MŠ 

Prvky muzikoterapie VISK Příbram Vávrová MŠ, ŠD, řeč.prev. 

Jak úspěšně prezentovat? Praha GrowJob Derfl Ředitel školy 

Poradní kruh k tématu Výchova a vzdělávání  Praha Derfl Ředitel školy 

Představení programu Ředitel naživo Praha, DOX Derfl Ředitel školy 

Setkání ředitelů ZŠ z okolí Milín Derfl Ředitel školy 

Konference Úspěch pro každého žáka 2019 DOX Praha Derfl Učitel IT 

Konference Úspěch pro každého žáka 2019 DOX Praha Hora Učitel IT 

Konference Úspěch pro každého žáka 2019 DOX Praha Vaněčková ZŘ, koord. ŠVP 

Čtyři kroky k inkluzivní škole NIDV Praha Břicháčková M, Aj, met.prev, 

Konference pro asistenty pedagoga Praha Kolaříková Vych.ŠD, AsP 

Setkání ředitelů škol a VP ORP Příbram OSPOD Příbram Derfl Ředitel školy 

Setkání ředitelů škol a VP ORP Příbram OSPOD Příbram Zlochová VP, Aj, Nj 

Čtyři kroky k inkluzivní škole NIDV Praha Břicháčková M, Aj, met.prev, 

Celostátní seminář vychovatelů v Praze Praha Vávrová MŠ, ŠD, řeč.prev. 

TOŠ škola jinak 2019 – ZŠ Chýně Praha Derfl Ředitel školy 

TOŠ škola jinak 2019 – ZŠ Chýně Praha Hora Učitel IT 

Celostátní seminář vychovatelů v Praze Praha NIDV Vávrová MŠ, ŠD, řeč.prev. 

Čtyři kroky k inkluzivní škole NIDV Praha Břicháčková M, Aj, met.prev, 

Čtyři kroky k inkluzivní škole NIDV Praha Břicháčková M, Aj, met.prev, 

Sympozium projektu Skauting pro školy Praha Derfl Ředitel školy 

Sympozium projektu Skauting pro školy Praha Křiváčková TU, Ch, Př 

Letní škola TOŠ 2019 Chanovice Derfl Ředitel školy 

Letní škola TOŠ 2019 Chanovice Hora Učitel IT 

 
8. ŠKOLA JAKO CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ 
 

8.1. Vzdělávací program školy  
 

V školním roce 2018/2019 probíhala výuka v 1.-9.ročníku ZŠ podle vlastního školního vzdělávacího 
programu „Spolu a v pohodě“ 
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8.2. Povinně volitelné předměty 
 

Ve školním roce 2018/2019 měli žáci II. stupně možnost výběru z nabídky 7 volitelných předmětů.  
Chceme tím našim žákům umožnit individuální profilování dle skutečného zájmu a popř.  i  dle 
představy o výběru budoucího povolání či studia na SŠ. 
 

Ve školním roce 2018/2019 měli možnost výběru z volitelných předmětů i žáci I. stupně (2.-5.ročník). 
 

8.2.1. Nabídka povinně volitelných předmětů pro žáky II. stupně: 
 
Žáci 2.,stupně si vybrali celkem 6 volitelných předmětů, přičemž žáci v 6.ročníku mají v učebním 
plánu celkem 3 hodiny, v 7. a v 8.ročníku 2 hodiny a v 9.ročníku 3 vyučovací hodiny volitelných 
předmětů týdně. Jsou to tyto volitelné (meziročníkové) předměty: 
  

 Informatika (pro pokročilé); 

 Filmová tvorba; 

 Etická výchova I; 

 Administrativa; 

 Domácnost; 

 Konverzace z Aj; 
 

Vybírali jsme předměty podle projeveného zájmu dětí, ale samozřejmě s ohledem na naše možnosti 
kapacitní a organizační a také tak, abychom mohli předměty vhodně zařadit do rozvrhu. Konečné 
rozdělení žáků do jednotlivých skupin a předmětů proběhlo tak, aby hned na začátku září  mohl každý 
žák 6.-9. ročníku dostat svůj vlastní rozvrh s individuálním učebním plánem. 
 

 

8.2.2. Nabídka povinně volitelných předmětů pro žáky na I.stupni: 
 

Ve školním roce 2018/2019 měly děti možnost vybrat si povinně volitelný předmět také na 1. stupni. 
V souladu s naším Školním vzdělávacím programem (ŠVP) si žáci mohli vybírat z těchto volitelných 
předmětů:    

 sportovní hry; 
 keramické tvoření.  
  

Každý žák 2.-4.ročníku byl na základě výběru zařazen do jedné meziročníkové skupiny. Výuka těchto 
volitelných předmětů probíhala v rozsahu 2 hodin jednou za 14 dní.  
 

8.3. Výuka cizích jazyků 
 

Jako první povinný cizí jazyk jsme vyučovali na naší škole anglický jazyk (1.-9.ročník) a dále druhý 
povinný německý jazyk (v 7.-9.ročníku); výuku zajišťovaly dvě paní učitelky s potřebnou kvalifikací 
Mgr. Jana Břicháčková a PaedDr. Lenka Zlochová. Vyučující Aj se průběžně vzdělávají 
prostřednictvím jazykových kurzů pro učitele. 
 

Získané jazykové znalosti a schopnosti mohou naši žáci využít např. v kontaktech s naší partnerskou 
školou ve Švýcarsku, neboť její žáci se domluví německy a částečně i anglicky. Spolupráce obou škol 
je pro mnohé naše žáky dobrou motivací pro zdokonalování se v komunikaci v cizím jazyce.  
 

8.4. Nepovinné předměty 
 

Kromě nabídky předmětů v učebním plánu, která je daná vzdělávacím programem, byl na naší škole 
nabídnut žákům 1.-9.ročníku dobrovolný předmět Náboženství, které vyučuje v rozsahu 1 hodiny 
týdně slečna katechetka Bc. Ludmila Lacinová.  

 

8.5. Školní preventivní program (MPP) 
 

Ve škole máme zpracovaný preventivní program „Škola bez obav“, který zahrnuje souhrn postupů a 
metod, které vedou k minimalizování rizikového chování dětí a k prevenci negativních jevů. Školním 
metodikem prevence je Mgr. Jana Břicháčková.  
 

Již tradičně v naší škole probíhají charitativních sbírkové akce: Český den proti rakovině, Projekt 
Šance, Srdíčkový den, podpora Spolku Ichtyóza, spolku Radost Příbramáčkům aj. 

http://www.zschrastice.cz/category/vyuka/volitelne-predmety
http://www.zschrastice.cz/obsah/volitelny-predmet-0
http://www.zschrastice.cz/obsah/volitelny-predmet-7
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8.6. Environmentální výchova (EVVO) 
 

Škola má začleněny principy environmentální výchovy ve svém ŠVP a realizuje je nejen jako součást 
výukových předmětů, ale také formou školních projektů. Usilujeme o splnění podmínek EKOŠKOLA. 
Máme vypracovaný školní systém třídění a recyklace odpadů, přímo ve škole jsou umístěny nádoby 
na různé druhy tříděných odpadů. Školním koordinátorem EVVO je Mgr. Jana Křiváčková. 
 

Ve školním roce 2018/2019 v rámci zařazení environmentální výchovy do ŠVP  naše škola 
pokračovala v projektu „Jak správně třídit odpad“,  který je podpořen z Evropské unie – 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt podporuje ochranu životního prostředí. Žáci ve škole 
třídí odpad a využívají k tomu příslušné kontejnery (sklo, plasty, papír, nápojové kartony). 
 

Dále jsme se zapojili do projektu Zelená škola, který je zaměřen na sběr a recyklaci 
elektroodpadu a nově do projektu zaměřeného na sběr tonerů a náplní z tiskáren a 
kopírek. Protože je ve škole zřízeno sběrné místo pro tyto druhy tříděného odpadu, 
mohou jej do školy odevzdávat  i rodiče žáků či občané z Chraštic. 

 

Dne  11. dubna 2019 jsme se zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko 
v rámci Dne Země, při které byly sbírány odpadky v okolí školy a obce. Celodenní program byl 
spojený s vycházkou do přírody a zaměřen na ekologii a ochranu přírody.  
V rámci pobytu žáků 1. stupně na škole v přírodě (červen  2019), byla environmentální výchova 
zařazena do jednotlivých oblastí výuky.  Žáci poznávali okolní krajinu, získávali další informace 
týkající se přírodních podmínek, ekosystémů polí, luk, lesů a vodní nádrže. 
 

V rámci pomoci naší Zemi se všichni žáci i učitelé aktivně zapojili do úklidu a sběru odpadků v okolí.  
 

8.7. Hodnocení úrovně výchovně vzdělávací práce 
 

Výchovně vzdělávací práce probíhala ve školním roce 2018/2019 dle vlastního hodnocení školy i 
dle mého názoru na dobré úrovni. Snažíme se postupovat v souladu s vizí školy a dle vlastního ŠVP 
Spolu a v pohodě. V tomto dokumentu jsme si sami podrobně popsali naše cíle i způsoby, jak jich co 
nejlépe dosáhnout. K základním pilířům naší práce patří snaha o Kooperaci, Individualizaci, Kvalitu 
a Integraci ve výuce. 
 

Usilujeme o to, aby školní práce probíhala v příznivé rodinné atmosféře, k čemuž přispívá i přechod 
dětí z mateřské školy do 1.ročníku, který probíhá nenásilně a děti tak nejsou vystavovány díky 
citlivému přístupu paní učitelek zbytečnému stresu. 
 

Učitelé se snaží využívat účelně celou škálu jak tradičních, tak i méně tradičních metod výuky. 
Kombinujeme různé způsoby i postupy práce, snažíme se žáky naučit lépe kooperovat, komunikovat 
s dospělými i mezi sebou navzájem, chceme je naučit vyhledávat, zpracovávat a předávat ostatním 
nejrůznější informace i umět vyjádřit srozumitelně a bez obav svůj názor. Umět si stát za svým, ale 
přitom být také tolerantní k ostatním a jejich názorům či odlišnostem.  
 

Vzhledem k deklarovaným cílům školy i díky poznatkům získaným na vzdělávacích kurzech a 
seminářích, se snažíme uplatňovat zejména inovativní pedagogické metody, jež vycházejí z principů 
Kritického myšlení (RWCT- Čtením a psaním ke kritickému myšlení), Osobnostní a sociální výchovy 
(OSV) a které vedou k rozvoji dovedností a kompetencí každého žáka. 
 

Při práci s dětmi se snažíme brát ohled na jejich individuální schopnosti, potřeby i zájem, ale zároveň 
je učíme vzájemné spolupráci a vedeme k odpovědnosti za výsledky svojí i společné práce.  
 
To vše spolu s účinnou motivací, vytvářením pozitivního vztahu k vyučovaným předmětům, 
prohlubováním zájmu o jednotlivé vědní disciplíny i nejrůznější obory lidské činnosti a zároveň i 
snahou o co nejobjektivnější hodnocení a klasifikaci, spoluvytváří v naší škole podmínky, které 
příznivě ovlivňují celý proces a výsledky vzdělávání. 
 

Při výuce využívají pedagogové klasické i moderní pomůcky a didaktickou techniku (interaktivní 
tabule, tablety, audiopřehrávače, video a DVD, projektory, počítače, digitální fotoaparáty). 
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Ve školní žákovské a učitelské knihovně je k dispozici široká nabídka učebnic a pedagogických 
publikací, ale i další odborná literatura, videokazety a DVD i další materiály, které učitelé využívají 
přímo ve výuce či pro čerpání námětů a k přípravě na vyučování. 
 

Mezi pedagogy funguje dobře vzájemná komunikace, spojená s častou výměnou zkušeností a názorů 
v oblasti odborných, výukových i výchovných problémů. To je dáno také tím, že pedagogové jsou 
spolu většinu času ve sborovně (škola nemá samostatné kabinety) a mohou diskutovat o svých 
každodenních problémech či sdílet pedagogické a odborné zkušenosti. Spíše neformálně pracují 
metodická sdružení, učitelé spolu však hodně diskutují a řeší vzdělávací i výchovné problémy, 
vzájemně si radí a konzultují. Navštěvují se také přímo ve vyučování – tzv. náslechy v hodinách. 
 

Přímo do výuky či formou školních projektů byla začleněna následující témata: Dopravní výchova, 
Environmentální výchova, Příprava na volbu povolání, Prevence rizikových jevů, Ochrana před 
mimořádnými událostmi, Mediální výchova, Výchova ke zdraví, Sexuální výchova aj. 
 

Žáci spolu se svými učiteli učí hodnotit svoji vlastní práci – viz Žákovské knížky. Učitelé pak 
zpracovávají v Záznamníčcích písemné hodnocení práce dětí (1.stupeň). 
 

Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků jsou součástí našeho ŠVP Spolu a v pohodě.  
 

8.7.1 SYSTÉM HODNOCENÍ PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ  
 

Ve snaze podávat kvalitní zpětnou vazbu žákům a také jejich rodičům, používáme v naší škole 
rozšířený systém hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků. 
 

Na konci pololetí každému žákovi a žákyni 3.-9.ročníku a jejich rodičům písemně sdělíme, jak z 
našeho úhlu pohledu přistupují ke vzdělávání, jak se jim daří respektovat pravidla školního soužití a 
jak se chovají ke svým spolužákům a dospělým ve škole. 
 

Žáci a žákyně jsou hodnoceni podle následujících kritérií:  
 

Pracuje soustředěně a vytrvale  

 dokáže být zaměřen na práci  

 nerozptyluje sebe ani spolužáky  

 překonává počáteční neúspěchy  

 dokáže dotahovat úkoly do konce  
 

Pracuje zodpovědně  

 pracuje na své osobní maximum  

 pokud dostane úkol, lze se spolehnout na to, že se jej pokusí splnit co nejlépe  
 

Na vyučování je připraven  

 má připraveny všechny předem dohodnuté pomůcky a materiály potřebné k efektivní práci v 
hodinách  
 

Dokáže pracovat samostatně  

 dokáže podle dostatečné jasného zadání bez pomoci druhých pracovat na splnění úkolu  
 

Dokáže spolupracovat se spolužáky ve skupině  

 svou prací a svým chováním pomáhá celé skupině dosáhnout úspěšného splnění úkolu 

 neprosazuje se na úkor ostatních členů skupiny  
 

Respektuje dohodnutá pravidla školního soužití  

 školní řád i třídní pravidla  
 

Přistupuje k dospělým s úctou  

 svým chováním nesnižuje autoritu a vážnost dospělých lidí podílejících se na fungování školy  
 

Přistupuje ke spolužákům s úctou  

 svým chováním neponižuje žádného svého spolužáka  

 neposmívá se spolužákům  

 nezastrašuje je a ani jinak neútočí na jejich důstojnost  
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Ke každému z těchto kritérií je na konci pololetí připojeno hodnocení vyjadřující míru jeho naplnění:  
splňuje  
spíše splňuje  
spíše nesplňuje  
nesplňuje  
 

Celkové hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků je zpracováno na samostatném tiskopise, 
který je přílohou k vysvědčení nebo výpisu vysvědčení. Žáci v 1. a 2.třídě dostali v pololetí a na konci 
školního roku celkové slovní hodnocení, které také popisuje přístup ke vzdělávání a chování dítěte.  
 

8.7.2 Sebehodnocení školy 
 

Součástí hodnocení činnosti školy a výsledků práce žáků i učitelů je žákovské testování (výsledky 
vzdělávání, studijní předpoklady, srovnávací testy) od společnosti SCIO. Podrobné informace o 
těchto testech a výsledky průzkumů jsou vždy zveřejněny na školním webu nebo na požádání ve 
škole.  
 

Pravidelně provádíme dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY, které pro nás zajišťuje společnost SCIO. 
Poslední tento průzkum proběhl v naší ZŠ v roce 2017. Tyto průzkumy děláme v pravidelných cyklech 
a jejich výsledky jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou i vodítkem pro plánování další práce a 
rozvoje školy. Všechny tyto výsledky zveřejňujeme v souladu s naší školní politikou maximální 
otevřenosti a vstřícnosti vůči žákům, rodičům i veřejnosti. Další šetření MAPA ŠKOLY proběhne v ZŠ 
i MŠ ve školním roce 2019/2020. 
 

8.8. Genetická metoda čtení a psaní 
 

Již 19 let vyučujeme naše prvňáčky číst a psát tzv. genetickou 
metodou čtení a psaní, kterou považujeme za skutečně přínosnou. 
Největší výhodu spatřujeme ve skutečnosti, že se děti velice snadno 
a rychle naučí číst s porozuměním a brzy si tak vytvářejí pozitivní 
vztah ke čtení jako takovému. To, že děti rády a s chutí čtou, pak usnadňuje a zkvalitňuje další práci. 
 
 

Do naší školy jezdí i učitelé z jiných ZŠ, kteří se u nás seznamují s genetickou metodou, učí se její 
principy a metody, aby je mohli využít ve své vlastní pedagogické praxi. Naše paní učitelka Mgr. 
Martina Joujová je současně i lektorkou genetické metody výuky počátečního psaní a čtení. 
 
 

8.9. Psaní písmem ComeniaScript 

Již několik let vyučujeme na I. stupni ZŠ psaní písmem ComeniaScript.  

ComeniaScript 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. ComeniaScript zohledňuje psaní i dysgrafikům  
a levákům.  
K nácviku písma ComeniaScript  jsou připraveny písanky a mnoho dalších didaktických materiálů.  
 

Samozřejmostí bylo odborné proškolení paní učitelek, dále jsme byli i na stáži ve škole, kde mají 
s tímto typem písma již víceleté zkušenosti. 
 

8.10. Výuka matematiky Hejného metodou 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme vyučovali na celém I. stupni a v 6.-7. třídě 
matematiku podle tzv. „Hejného metody“.  

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. S touto metodou máme velmi dobré zkušenosti, rozvíjí logické uvažování žáků, 
posiluje skupinovou spolupráci a žáci se učí pracovat s vlastní chybou. Více informací o Hejného 
metodě na školním webu http://www.zschrastice.cz/obsah/skolni-vzdelavaci-program-5  nebo na 
webu https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda.  

http://www.h-mat.cz/principy
http://www.zschrastice.cz/obsah/skolni-vzdelavaci-program-5
https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda
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8.11. Výuka anglického jazyka na I. stupni 
 

I ve školním roce 2018/2019 vyučujeme anglický jazyk na I. stupni ZŠ (v prvním 
ročníku jako dobrovolný předmět se souhlasem rodičů v celkové dotaci 1 hodina 
týdně  a ve II. ročníku v celkové dotaci 2 hodiny týdně). Rodiče tuto možnost 
uvítali. Od 3.ročníku již probíhá výuka angličtiny v rozsahu 3 vyučovací hodiny 
týdně. 
Vyučující anglického jazyka jsou Jana Břicháčková a Lenka Zlochová, která učí 
současně také předškoláky  Angličtinu hravě  v naší mateřské škole.  

 

8.12. Specifické vzdělávací potřeby (SVP) u dětí 
 

Naše škola školního roku spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Příbram, SVP 
Příbram, NAUTIS Praha a OSPOD Příbram. Během školního roku bylo odesláno na vyšetření 
do  PPP  nebo jiného zařízení 1 žák ZŠ, dále se uskutečnily  tzv. PROFI testy pro žáky 9. ročníku.  
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme měli ve škole tyto žáky s SVP: 
 

1 žák se stupněm   PO 4 
8 žáků se stupněm PO 3 
2 žáci se stupněm  PO 2 
3 žáci se stupněm  PO 1 

 

Pro práci s integrovanými žáky používáme speciální učebnice, pracovní listy, kompenzační pomůcky, 
tablety, notebooky i některé vhodné výukové počítačové programy (např. Terasoft, FRAUS) dle 
doporučení poradenského zařízení.  
 

Téměř všichni žáci s SVP mají vypracovaný IVP (Individuální vzdělávací plán) závazný pro rodiče, 
učitele i žáka. Tento IVP je průběžně učitelem vyhodnocován, dosažené výsledky porovnávány 
s danými cíli a v případě potřeby bývá i během roku upraven tak, aby co nejlépe plnil svoji roli. Ve 
škole působili též pedagogičtí asistenti, na jejichž financování nám přispívá MŠMT. V tomto školním 
roce pracovali ve třídách 4 pedagogičtí asistenti, někteří byli zároveň tzv. sdílenými asistenty. 
 

Někteří žáci s výukovými obtížemi pracují podle PLPP (Plán pedagogické podpory), který 
vypracovává TU nebo učitel daného předmětu po dohodě se zákonným zástupcem a který je 
průběžně společně vyhodnocován. PLPP je předstupněm případného vyšetření dítěte v PPP. 
 

Při opravách písemných prací se snažíme pracovat s chybou, hodnotíme tedy to, co žák umí a ne to, 
co mu nejde nebo kde udělal chyby. Zároveň poskytujeme těmto žákům delší dobu na vyřešení např. 
samostatné práce či jiných úkolů.   
 

8.13. Projektové a skupinové vyučování 
 

Naši pedagogové využívají v praxi často tzv. projektové a skupinové vyučování, které umožňuje 
dětem řešit dané problémy, pracovat ve skupinách, pomáhat si, připravovat výstupy a prezentace, 
sebehodnotit se a v neposlední řadě přináší dětem i zábavu.  
 

Učitelé 1.-5.ročníku připravili např. společný projekt „Dopravní výchova“ a dále týdenní projekt 
„Vesmír“ na škole v přírodě v červnu 2019.  Další projekty připravují učitelé např. ve spolupráci 
s knihovnou („Noc s Andersenem“). 
 

V uplynulém školním roce jsme projektové metody využili např. při celoškolních projektových dnech:  
„100 let Republiky“, „Den Země“, „Pohádkový les“, „Ukliďme Česko, ukliďme Chraštice“ a 
další.  
 

Mezi naše větší projekty patří jazykový projekt EDISON (návštěva 5 zahraničních studenů, kteří byli 
po celou dobu zapojeni do činností s našimi žáky), dále týdenní projekt Cirkus Happy Kids, který 
jsme si s nadšením vyzkoušeli již podruhé, projekt Školní výlet jako expedice, který trval půl roku a 
samozřejmě mezinárodní projekt našich a švýcarských děti i dospělých, který pod názvem Chraštice-
Heimiswil: Poznání – Porozumění - Přátelství společně realizujeme již 20 roků. 
 

Více informací o všech školních projektech je na www.zschrastice.cz. 
 

http://www.zschrastice.cz/
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8.14. Škola v přírodě 2019 
 

V naší škole každý rok pořádáme týdenní školu v přírodě pro všechny žáky I. stupně. V letošním roce 
byly zapojeny děti předškolního věku z MŠ. 
 

Ve školním roce 2017/2018 se v termínu 3.-7.6.2019 zúčastnilo ŠvPř „Vesmír“ v rekreačním zařízení 
Živohošť celkem 90 dětí včetně předškoláků z MŠ a 9 pedagogů. Tématem školy v přírodě bylo 
poznávání různých dobrodružství, zážitků a prožitků v duchu Vesmíru. 
 

Další informace, fotografie a videa ze ŠvPř jsou na www.zschrastice.cz. 
 

8.15. Pedagogická praxe studentů VŠ a SPgŠ a stáže pedagogů 
 

V naší škole nabízíme možnost vykonání pedagogické praxe studentům středních i vysokých škol 
s pedagogickým zaměřením. Ve školním roce 2018/2019 u nás vykonávala manažerskou praxi 
v rámci FS Ing. Jana Derflová a pedagogickou praxi  studentka PF UK Karolína Urválková.  
 

9. VÝSLEDKY A HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

9.1. Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy 

 

V rámci přijímacího řízení na střední školy a odborná učiliště byli přijati všichni žáci 9. ročníku v 1.kole 
přijímacího řízení.  

 

9.2. Přehled průměrného prospěchu školy ve školním roce 2018/2019 
 

Celkový průměrný prospěch 1.-5. ročník 6.-9. ročník 1.-9.ročník 

1.pololetí 1,258 1,406 1,334 

2.pololetí 1,254 1,403 1,331 
 

 
 

9.2.1. Přehledy ze závěrečné klasifikační porady  
 

1.pololetí 2017/2018 1.-5. ročník 6.-9. ročník 1.-9.ročník 

Počet vyznamenání: 73 20 93 

Prospělo: 11 18 29 

Neprospěli: 0 0 0 

Počet nedostatečných:             0 0 0 

Neklasifikován:    0 0 0 

Osvobozen z 1 předmětu 0 0 0 

Snížený 2 stupeň z chování: 0 .0 0 

Snížený 3 stupeň z chování: 0 0 0 

Přešli do speciální školy:                                  0 0 0 

2.pololetí 2017/2018 1.-5. ročník 6.-9. ročník 1.-9.ročník 

Počet vyznamenání: 72 21 93 

Prospělo: 10 17 27 

Neprospěli: 0 0 0 

Počet nedostatečných:             0 0 0 

Neklasifikován:    0 0 0 

Osvobozen z 1 předmětu 0 0 0 

Snížený 2 stupeň z chování: 0 0 0 

Snížený 3 stupeň z chování: 0 0 0 

Neprospěli po opravných zkouškách: 0 0 0 

Přešli do speciální školy:                                  0 0 0 
 

 

9.2.2. Přehled zameškaných hodin 
 

1.pololetí 2017/2018 1.-5. ročník 6.-9. ročník 1.-9.ročník 

Celkem:   2610 1837 4447 

Z toho neomluvených:                                                   0 0 0 

Průměrný počet zameškaných hodin:                   31,071 48,342 36,451 

http://www.zschrastice.cz/
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2.pololetí 2017/2018 1.-5. ročník 6.-9. ročník 1.-9.ročník 

Celkem:   2776 2031 4807 

Z toho neomluvených:                                                   0 0 0 

Průměrný počet zameškaných hodin:                   33,854 53,447 40,058 
 

9.2.3. Záškoláctví 
 

Ve uplynulém školním roce 2018/2019 se neobjevilo opakované záškoláctví resp. nechození do školy 
s vědomím rodičů a následné neomluvení absencí.  
 

9.2.4. Chování žáků a kázeňské problémy 
 

Lze s potěšením konstatovat, že naprostá většina našich žáků dodržuje školní řád a pravidla 
slušného chování; během školního roku jsme neřešili závažnější kázeňské problémy a přestupky. 
 

Mezi drobnější přestupky patřilo např. občasné neplnění školních povinností, občasné vulgární 
vyjadřování mezi dětmi a drobnější nekázeň či vyrušování při vyučování. Tyto problémy však 
nevybočovaly z průměru a jsme opravdu rádi, že naši žáci jsou ve většině případů zdvořilí, 
ohleduplní, umí pozdravit a pomáhat ostatním, ve škole panuje příjemné a bezpečné klima.  
 

Potěšující je také skutečnost, že se žáci nebojí otevřeně mluvit o případných problémech, že 
nedochází k vandalství a krádežím. 
 

Dobré chování našich žáků opakovaně vyniklo při společných akcích, kterých se zúčastnily také děti 
z jiných škol (divadla, sportovní akce, koncerty a exkurze) a kde naši pedagogové s potěšením 
konstatovali, že naše děti umí reprezentovat naši školu, sebe i své rodiče způsobem, za který se 
rozhodně nemusíme stydět. Chování žáků oceňují pedagogové také udílením pochval na vysvědčení 
a předáním věcných odměn za příkladné chování na konci školního roku. 
 

S úspěchem využíváme též rozšiřující Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáka (viz výše). 
 

9.3. Evaluace a testování  
 

9.3.1. SCIO testování: 
 

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila opět do testování 
prováděného společností SCIO.  
V rámci sebehodnocení a autoevaluace jsme si objednali následující testování:  
 

1. Národní testování pro 5. třídu – ČJ, M, OSP, AJ, KK 
2. Národní testování pro 9. třídu – KK, ČJ, M, AJ, OSP  

Výsledky žáků se odrážejí především ve složení jednotlivých tříd, ale celkově jsou naši žáci spíše 
průměrní. 
 

Po ukončení a vyhodnocení testování dostali všichni žáci hodnotící zprávu pro rodiče, kde jsou 
názorně graficky i slovně zpracovány výsledky žáka včetně doporučení k dalšímu studiu. Seznámení 
s výsledky rodiče podepsali v žákovských knížkách. 
 

Žáci, rodiče i učitelé tak pravidelně získávají zajímavé informace i zpětnou vazbu, kterou potřebují pro 
další práci. Uvedené testy využíváme pravidelně a jsou součástí hodnocení žáků i sebehodnocení 
školy. Pedagogové využívají informace z testování pro plánování další výuky. 
 

Ve školním r. 2018/19 jsme získali ocenění společnosti SCIO za zodpovědný přístup ke vzdělávání. 
 

9.3.2. Celoplošné testování 5. a 9.tříd: 
Ve školním roce 2018/2019 neproběhlo celoplošné testování žáků organizované MŠMT. 

9.3.3. Matematický KLOKAN: 
 

Naše škola se také pravidelně zúčastňuje mezinárodní srovnávací matematické soutěže Klokan. Žáci 
byli seznámeni s výsledky testů a nejlepší v každé kategorii byli odměněni věcnými cenami. 
 

9.4. Údaje o výsledcích kontrol provedených ve školním roce 2018/2019: 
 

Dne 20.9.2018 provedl zřizovatel finanční kontrolu za měsíc srpen 2018. 
Dne 14.12.2018 provedl zřizovatel finanční kontrolu za měsíc listopad 2018. 
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Dne 29.5.2019 provedl zřizovatel finanční kontrolu za měsíc březen 2019. 
Dne 19.2.2019 provedla Krajská hygienická stanice kontrolu školní jídelny, školní družiny, mateřské 
školy a základní školy. 
Dne 2.4.2019 provedl kontrolu BOZP Oblastní inspektor BOZP - ČMOS pracovníků školství.  
Dne 9.5.2019 provedla OSSZ kontrolu dodržování oznamovací povinnosti, vyměřovací základy a výši 
pojistného, dodržování termínů splatnosti za období od 1.5.2016 do 31.3.2019. 
 

Všechny provedené kontroly dospěly k závěru, že v kontrolovaných oblastech ani v jednom případě 
nedošlo k porušení zákona či dalších předpisů. Z tohoto hlediska lze hodnotit činnost školy a 
práci jejího vedení jako úspěšnou. 
 

10. ŠKOLA JAKO SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A VOLNOČASOVÉ CENTRUM 
 

10.1. Akce školy pro děti, rodiče i veřejnost 
 

Skutečnost, že škola je menší a všichni žáci i učitelé se dobře znají, je jistě výhodou, kterou 
dokážeme využít nejen při vlastní výuce, ale i při organizování nejrůznějších školních i mimoškolních 
akcí, soutěží či jiných aktivit. 
 

Ty se setkávají s oblibou a zájmem u dětí, což jistě pomáhá při vytváření příznivého klimatu školy. 
Většina z těchto akcí již patří k tradici školy a přispívají významně ke zlepšování klimatu školy. Školní 
akce plánujeme dlouhodobě dopředu a snažíme se přitom vycházet ze zájmu dětí i rodičů. 
 

Celkově klidnější, příjemné a dalo by se říci až rodinné prostředí školy vytváří vhodné podmínky k 
úspěšnému plnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. 
 

Ostatně i celková koncepce školy se snaží směřovat k co největší otevřenosti vůči dětem, rodičům i 
veřejnosti, k jejich aktivnímu a odpovědnému zapojení do každodenního života školy tak, aby škola 
byla přirozeným vzdělávacím, kulturním a společenským centrem celého okolí. 
 

10.1.1. Hudební škola v Chrašticích 
 

V tradici výuky hry na hudební nástroje pokračuje v rámci tzv. hudební školy profesionální hudebník 
pan Luboš Zelner z Chraštiček, který ve školním roce 2018/2019 vyučoval zájemce především hru 
na klávesy (keybord a piano). Pan L. Zelner bude pokračovat ve výuce i ve školním roce 2019/2020. 
 

10.1.2. Školní žákovské divadlo 
 

Divadlo již patří k tradicím školy a naši žáci i učitelé každoročně připraví alespoň jedno divadelní 
představení. Jsou to především žáci 9.ročníku, pro něž znamená toto vystoupení zároveň rozloučení 
s devíti roky své školní docházky. 
Dramatická výchova i ochotnické divadlo mají ostatně v chraštické škole svoji tradici a my se snažíme 
v ní důstojně pokračovat a hlavně naučit děti, aby k této formě umění našly dobrý vztah. Úspěchy 
našich vystoupení u rodičů i veřejnosti snad svědčí o tom, že se nám to celkem daří.  
 

V závěru školního roku 2018/2019 naši deváťáci připravili a na Zahradní slavnosti uvedli divadelní 
zpracování hudební pohádky „Ferda Mravenec“. Také z tohoto představení byl pořízen digitální 
videozáznam, který je již k vidění také na školním webu resp. www.youtube.com/ZSCHRASTICE.  
 

10.1.3. Jednorázové akce pedagogů s dětmi 
 

Školní výlety a exkurze; 
Školní výlety pod stany; 
Návštěvy muzeí v Příbrami; 
Návštěvy muzeí v Praze; 

Návštěvy výstav a galerií; 
Návštěvy divadel; 
Tradiční akce a lidové tradice; 
Spaní ve škole; 

Kulturní akce; 
Společenské akce; 
Akce s rodiči; 
Sportovní akce. 

 

10.1.4. Návštěvy kulturních akcí 
 

Žáci naší školy navštěvují několikrát ročně divadelní popř. filmová představení a hudební koncerty; v 
několika případech bylo kulturní vystoupení zorganizováno přímo ve škole (viz školní akce).   
 
 
 
  

http://www.youtube.com/ZSCHRASTICE
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10.1.5. Vánoční slavnost v Chrašticích 
 

V předvánočním období se pro děti i rodiče snažíme vytvořit příjemnou a slavnostní atmosféru a 
potěšit každého návštěvníka naší tradiční Vánoční slavnosti. Program i výzdoba školy jsou 
samozřejmě silně ovlivněny blížícími se svátky a každá třída se snaží něčím překvapit.  
 

V roce 2018 předvedli naši žáci ZŠ opět svoje vánoční vystoupení (s živou projekcí na velké plátno) a 
na závěr slavnosti jsme se všichni společně zúčastnili ohňostroje nad školou. Ohňostroj byl hrazen 
sponzory. Hudební, pěvecká, taneční i divadelní vystoupení našich žáků a dětí z MŠ jsme natočili a 
videa umístili na internet, kde mají vysokou návštěvnost.  
 

10.1.6. Pohádkový zápis do 1.ročníku ZŠ  
 

Tak jako každý rok, měli jsme pro budoucí prvňáčky i letos připraveno pohádkové putování naší 
školou. I tentokrát se neslo ve znamení pohádkových bytostí, které děti provázely po celé škole. 
Důkladná příprava pedagogů, nadšení starších žáků (kteří se také zapojili) a jejich krásné kostýmy 
pohádkových postaviček přispěly jistě k tomu, že si děti odnesly nezapomenutelný zážitek.  

Rodiče se mohli podívat na své dítě, ale také si prohlédnout školu, vyplnili připravený dotazník, 
pohovořili s výchovnou poradkyní i s ředitelem školy a popřípadě se jich rovnou ptali na vše, co je 
v souvislosti s nástupem dítěte do školy zajímalo.  
 

10.1.7. Zahradní slavnost 2019 
 

Tato akce školy pro veřejnost již tradičně patří k závěru školního roku. Odcházející deváťáci 
slavnostně pasují předškoláky na školáky a také jim předávají dárky a školní trička. 
Je to také příležitost ocenit celoroční práci našich žáků a rozloučit se s odcházejícími absolventy. 
Letošní deváťáci se na Zahradní slavnosti rozloučili se svojí školou divadelním představením pohádky 
„Ferda Mravenec“. Pohádkové představení se setkalo s velkým úspěchem. 
 

10.1.8. Prázdninové akce 
 

O prázdninách 2019 se naši žáci a pedagogové zúčastnili společné akce s dětmi a pedagogy z 
partnerské školy ve Švýcarsku, kteří přijeli na týden k nám do Chraštic (viz mezinárodní spolupráce). 
 

Někteří žáci naší školy jezdí každé léto na letní stanový tábor na Hradiště (Orlická přehrada). Tyto 
tábory nejsou přímo akcí školy, ale vede je ředitel školy Karel Derfl spolu s Janou Derflovou. Letos to 
byl již dvacátý devátý tábor. Fotografie z letních táborů jsou na www.skautichrastice.rajce.net. 
 

Pravidelně se na konci srpna koná setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Program této akce 
Škola nanečisto je zaměřen na lepší vzájemné poznání dětí, rodičů i třídní učitelky, součástí jsou hry 
a soutěže pro děti, ale také důležité informace pro rodiče o škole a organizaci výuky. Letos si paní 
učitelka Zlatka Fillová (TU) spolu s ostatními učitelkami připravila ke společnému programu i opékání 
vuřtů. Akce se setkala s příznivým ohlasem u dětí i jejich rodičů. 
 

10.1.9. Přehled školních akcí 2018/2019 
 

Termín:                       Název akce: 
   3.9.2018 Slavnostní zahájení školního roku na hale ZŠ 

11.9.2018 Společné fotografování celé školy 

       12.-14.9.2018  Adaptační kurz pro žáky II. stupně 

17.-21.9.2018  Srdíčkové dny 

18.9.2018 Adventure Golf Milín  4.-5.třída 

18.9.2018 Exkurze na SPŠ v Příbrami  

20.9.2019 Adventure Golf Milín  6., 7. a 9.třída 

       1.-5.10.2018 Projekt EDISON – jazykový projekt se studenty z 5 zemí světa 

2.10.2019 BUBNUJEME s Petrem Šušorem 

3.10.2018 Edison v Příbrami – Hornické muzeum, Svatá Hora 

4.10.2018 S Edisony na farmě u Bethany 

5.10.2019 Global village - prezentace Edisonů 

http://www.skautichrastice.rajce.net/
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8.10.2018 Exkurze s Filmovkou - Výstava v Tančícím domě - Historie českého filmu 

16.10.2018 Flag fotbal - ukázkové hodiny 

16.10.2018 Řím - legionáři, gladiátoři a Caesarové (představení - Pernštejni) 

18.10.2018 Exkurze - Hornické muzeum Příbram 

23.10.2018 1.schůzka žákovského parlamentu 

24.10.2018 Burza práce a vzdělávání 2018 

24.10.2018 Zažijte to znovu (1918-2018) Vznik ČSR 

26.10.2018 Projekt 100LET REPUBLIKY - Setkání s českou vlajkou a českou hymnou 

26.10.2018 Den divadla 2018 v Příbrami 

8.11.2018            Beseda na krajské pobočce Úřadu práce v Příbrami – 9.třída 

13.11.2018 100 let republiky – výstava  

21.11.2018 Úžasné divadlo fyziky 

28.10.2018 Příbramský anděl a Dům Natura 

5.12.2018 Mikuláš s čerty a andělem v ZŠ 

13.12.2018 FIT ŠKOLA - pilotní ukázkové hodiny I 

10.-12.12.2018 Výroba vánočních ozdob – foukání skla 

14.-15.12.2018 Vánoční charitativní bazárek 

19.12.2019 Vánoční slavnost – program pro veřejnost a ohňostroj 

20.12.2018 Vánoční koncert pro ZŠ - Šamšula Band 

21.12.2018 FIT ŠKOLA - pilotní ukázkové hodiny II 

10.1.2019 Vybíjená - smíšená družstva – turnaj 4 škol 

14.1.2019 Rodičovská kavárna Piráti útočí 

14.2.2019 Beseda se surfařem Matějem Novákem 

21.2.2019 O pohár starosty obce Čimelice – turnaj 4 škol ve florbale 

23.2.2019 Dětský karneval 

   3.3.-8.3.2019 Lyžařský výcvikový kurz na Lipně – žáci 5.-9.třídy 

19.3.2019 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v ZŠ a MŠ 

20.3.2019 TEPfaktor -Sportovně-vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně 

26.3.2019 Rodičovská kavárna "Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů“ 

28.3.2019 Bezpečně na internetu – preventivní program pro žáky ZŠ 

28.3.2019 Noc s Andersenem 2019 

11.4.2019 Ukliďme Česko - Ukliďme Chraštice a okolí 

21.4.2019 Stavba cirkusového stanu – akce s rodiči a dětmi 

23.4.2019 Vystoupení pro děti - Cirkus Happy Kids 

23.-26.4.2019 Cirkus Happy Kids – projekt Cirkus ve škole a škola v cirkuse 

25.4.2019 Cirkus Happy Kids - veřejná GENERÁLKA 

25.4.2019 Cirkus Happy Kids - 1.vystoupení pro rodiče a veřejnost 

26.4.2019 Cirkus Happy Kids - 2.vystoupení pro rodiče a veřejnost 

29.4.-28.5.2019 Plavecký výcvik pro žáky 1.- 4.třídy 

2.5.2019 Den Země - výukový program "Voda v krajině" 

2.5.2019 Den Země - výukový program "Zivot ve vodě a kolem ní" 

7.5.2019 Hasík - preventivně výchovná činnost 

14.5.2019 BESIP - Bezpečnost silničního provozu 

14.5.2019 Besídky pro maminky  

15.5.2019 Český den proti rakovině 2019 

16.5.2019 Fotbal 1.-9.třída – turnaj 4 škol 

21.5.2019 Projekt "Škola v pohybu" 

28.5.2019 Hasík - preventivně výchovná činnost (2.část) 

30.5.2019 Atletika I.stupeň – klání 4 škol 

31.5.2019 Pohádkový les – akce dětí pro děti k svátku dětí 

2.-4.6.2019 Splouvání Vltavy s 9. třídou 

3.6.2019 Třídní výlet 6. třídy 

3.-7.6.2019 Škola v přírodě Stará Živohošť 
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5.-6.6.2019 Třídní výlet 

10.-13.6.2019 Školní výlet jako expedice - projekt 

17.6.2019 Sympózium Skauting pro školy – účast žáků 9. třídy 

18.6.2019 Kavárna: Co nás čeká v 1. třídě? – pro rodiče předškoláků 

24.6.2019 Výlet s 5.třídou 

26.6.2019 Generálka Zahradní slavnosti a divadla 

26.6.2019 Zahradní slavnost 2019 

26.6.2019 FERDA MRAVENEC - Školní divadlo 9.třídy 

28.6.2019 Ukončení školního roku 2018/2019 na školní hale 

8.-13.7.2019 Návštěva ze Švýcarska v Chrašticích 

29.8.2019 Škola nanečisto – program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
 

Podrobné informace o školních akcích najdete na školním webu www.zschrastice.cz  či školním 
facebooku  www.facebook.com/zschrastice.  
Fotografie a videa ze školních akcí 2018/2019 jsou na www.zschrastice1819.rajce.idnes.cz. 
Další školní videa najdete také na www.youtube.com/ZSCHRASTICE. 
 

10.2. Pravidelná zájmová činnost 
Ve škole pracovalo pravidelně celkem 8 zájmových kroužků Školního klubu, školní družiny a ŠSK 
pro mladší i starší žáky a mládež (viz přehled kroužků). Kroužky vedly zpravidla naše paní učitelky a 
asistent pedagoga.  
 

10.2.1. Přehled zájmových kroužků 
 

 Název kroužku Vedoucí  Název kroužku Vedoucí 

1.     Technické tvoření      A.Váňová 5. Aerobic J.Břicháčková 

2. Výtvarný kroužek M.Joujová 6.    Klub deskových her Z.Fillová 

3. Pěvecký kroužek B.Běloušková 7. Hrátky s angličtinou L.Zlochová 

4. Čtenářský klub N.Kolaříková 8.    Taneční kroužek L.Hoření 
 

10.3. Sportovní činnost v naší škole 
 

Vzhledem k chybějící tělocvičně máme ztížené podmínky pro sportovní činnost. Nevzdali jsme však 
naši snahu získat potřebné finanční prostředky a postavit vlastní tělocvičnu a věříme, že se nám to 
v budoucnu podaří. 
 

Snažíme se využívat nám dostupné (byť omezené) podmínky pro sport při výuce i ve volném čase. Je 
to především školní hřiště a celý areál školy (kopaná, volejbal, nohejbal, basketbal, softbal …).  
 

V zimním období bruslíme či hrajeme hokej na rybníku Na Dole. Protože vlastníme dětské běžky 
včetně bot, využívají je v zimě naši mladší žáci v rámci tělesné výchovy k běžkování v okolí školy. 
 

Okolní krásná krajina se také přímo nabízí k turistice a cykloturistice, čehož během školního roku rádi 
s dětmi využíváme. 
 

Tradicí je podzimní a jarní přespolní nebo orientační běh, oblíbené jsou i školní olympiády. 
 

Kromě toho si příležitostně pronajímáme místní Sokolovnu Na Dole (cviky na nářadí, florbal, míčové 
sporty…). Je však dosti vzdálená a cesta k ní vede po krajnici frekventované silnice č.4, což 
představuje možné nebezpečí úrazu. V zimním období se zase při mrazech objekt dosti obtížně 
vytápí a pak nejsou v sokolovně vhodné podmínky pro cvičení s dětmi. Využívání sokolovny je proto 
problematické a pro menší děti zcela nevyhovující. 
 

Všechny tyto skutečnosti jen podporují naše úsilí o získání prostředků na stavbu vlastní tělocvičny. 
Obecní zastupitelstvo schválilo „Plán rozvoje obce Chraštice“, ve kterém je jako jedna z priorit 
uvedena i výstavba nové tělocvičny. Jsme totiž jediná úplná ZŠ v celém regionu Podbrdsko, která 
dosud nemá tělocvičnu! Mělo by se jednat o multifunkční zařízení, které budou pro sportovní, kulturní 
a společenskou činnost využívat nejen děti, ale i veřejnost. Doufejme, že se tento záměr podaří 
uskutečnit a že nám k tomu snad pomohou finanční prostředky z fondů EU. 
 

http://www.zschrastice.cz/
http://www.facebook.com/zschrastice
http://www.zschrastice1819.rajce.idnes.cz/
http://www.youtube.com/ZSCHRASTICE
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10.3.1. Plavecký výcvik 
 

Ve školním roce 2018/2019 se plavecký výcvik konal od 29. 4. do 27.5.2019 tradičně ve Středisku 
plavecké výuky při Sportovním zařízení města Příbram (Aquapark). Výcvik byl nabídnut žákům 
I.stupně ZŠ a dětem z MŠ. Zúčastnilo se celkem 70 žáků ZŠ a 24 dětí z MŠ. 
 

Ve školním roce 2018/2019 byla plavecká výuka povinná pro všechny žáky 1.-4.třídy. Výuka plavání 
probíhala v rozsahu 10 hodin během jednoho ročníku, vždy od 1. do 4.ročníku (viz Dodatek k ŠVP - 
Výuku plavání lze v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, uskutečňovat v souladu se školním 
vzdělávacím programem (do jeho vydání v souladu se schválenými učebními dokumenty), a to ve 
dvou zpravidla po sobě následujících ročnících prvního stupně, v rozsahu nejméně 20 hodin během 
jednoho ročníku). Žákům byla hrazena doprava na kurz z prostředků MŠMT.  
 

10.3.2. Lyžařský výcvik 
 

Ve školním roce 2018/2019 se lyžařský výcvikový kurz uskutečnil opět na Šumavě, přesněji ve 
SKIAREÁLU LIPNO, kde jsou pěkné sjezdovky se sedačkovými lanovkami a dobrými podmínkami 
pro začínající i pokročilé lyžaře. Příjemným doplňkem našeho pobytu byla návštěva bazénu.  
 

Lyžařský kurz proběhl v termínu 4.-8.3.2019;  ubytování i stravování bylo zajištěno v ubytovacím 
zařízení Chata Lanovka. Velkou výhodou byla bezprostřední blízkost sjezdovek a pěkné ubytování 
v této chatě, stejně jako možnost zapůjčení kvalitního vybavení na místě za zvýhodněnou cenu.  
 

Lyžařského výcviku se zúčastnilo celkem 27 žáků základní školy. 
Vedoucí LVK byl Mgr. Jolana Vaněčková, instruktory pak Mgr. Lenka Řezáčová a Jitka Suchanová. 
Videa a fotografie z LVK jsou umístěny na webu www.zschrastice.cz. 
 

10.3.3. Stolní tenis 
 

Ve škole působí oddíl stolního tenisu pod vedením Lubora Vopata a nyní i Josefa Mezka. 
Snažíme se pro tento sport vytvářet ve škole dobré podmínky, a to jak pro tréninky, tak pro pořádání 
turnajů a závodů. Hráči mají k dispozici 5 hracích stolů, osvětlení nad stoly a dále automatického 
protihráče pro pokročilejší tenisty.  
Také naši žáci mají samozřejmě možnost používat tyto stoly ke hře o přestávkách a ve volném čase 
odpoledne. Stolní tenis hrajeme také v rámci tělesné výchovy. 
 

10.3.4. Pilotní škola KIN-BALLU 
 

Od roku  2011 jsme pilotní školou nového sportu KIN-BALLU, který se k nám rozšířil z Kanady, kde 
vznikl a který se hraje v tělocvičně nebo na hřišti 22 x 22m s lehkým míčem o průměru cca 125 cm. 
Soupeří hned tři čtyřčlenná družstva. Pravidla a další informace o tomto zajímavém kolektivním 
míčovém sportu jsou na www.zschrastice.cz nebo na www.kin-ball.cz.  
 

10.4. Účast na dalších soutěžích 
 

Turnaje malých škol (sportovní soutěže 4 škol – ZŠ Mirovice, ZŠ Čimelice, ZŠ Mirotice, ZŠ Chraštice) 
Matematický klokan, Výtvarné soutěže např. Příbramský anděl...a další  (viz přehled školních akcí a 
webové stránky školy) 
 

10.5. Spolupráce s rodiči, veřejností a organizacemi 
 

Vize naší školy směřuje ke komunitní škole s velkou otevřeností směrem k rodičům i veřejnosti. 
Snažíme se být otevření a podávat reálný obraz o našem snažení i výsledcích prostřednictvím tisku, 
rozhlasu či prezentací školy  na různých akcích, usilujeme o zviditelnění i v rámci regionu. 
 

Spolupracujeme s rodiči a všemi, kterým záleží na zdravém vývoji našich žáků a dobré přípravě pro 
jejich další život i jejich společenské uplatnění.  
 

Jsme otevřeni nejrůznějším aktivitám, snažíme se získávat pro spolupráci nejenom současné žáky a 
jejich rodiče, ale i žáky bývalé a lidi, kteří stojí i mimo školu. 
 

http://www.zschrastice.cz/
http://www.zschrastice.cz/
http://www.kin-ball.cz/
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Spolupracujeme i s dalšími základními školami z celé České republiky.  
Jedná se zejména o tyto školy: ZŠ a MŠ Krásná Hora, ZŠ a MŠ Chanovice, ZŠ Trnka a další školy, 
z nichž většina je součástí networku škol TOŠ, který je v českých podmínkách ojedinělým projektem 
fungující sítě spolupracujících škol. Tato spolupráce je cenná z hlediska výměny a získávání 
zkušeností z praxe, sdílení projektů, spolupráce v oblasti DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků), možnosti vzájemně konzultovat a participovat na know-how těchto škol - zejména 
v oblasti leadershipu, managementu a v neposlední řadě při řešení aktuálních témat našeho školství. 
 

Již několik let spolupracujeme se skupinou historického šermu Collegium Armatum z Prahy. Její 
členové k nám jezdí na svá soustředění a na oplátku pro nás či naše hosty (rodiče, Švýcary, ...) 
připravili již několik vystoupení. V červnu 2019 pak byli opět u nás na víkendovém soustředění před 
letním turné. Více informací na www.zschrastice.cz nebo www.collegiumarmatum.cz.  
 

Dále spolupracujeme se skautským vysokoškolským pěveckým sborem Cantuta, jež v naší škole 
pořádá svá víkendová soustředění. Výsledkem naší spolupráce jsou i koncerty pořádané 
v chraštickém kostele či ve škole při různých příležitostech. 
 

Snažíme se otevírat nejenom rodinám našich žáků, komunitě a rámci našeho regionu, ale současně i 
Evropě a světu: Výsledkem je dlouholetá úspěšná spolupráce se zahraniční školou ve Švýcarsku i 
zahraniční cesty vedení školy a učitelů ZŠ. 
 

10.6. Partnerství se švýcarskou školou v Heimiswilu 
 

Naše škola realizuje již od roku 1998 společný česko-švýcarský projekt 
mezinárodní spolupráce. Výsledkem tohoto školního projektu s podtitulem 
„Poznání - Porozumění - Přátelství“ je již několik uskutečněných výměnných 
pobytů dětí i pedagogů u nás i ve Švýcarsku.  
Spolupráce s partnerskou školou ze švýcarského Heimiswilu se od prvních kontaktů vyvíjí až do 
současnosti velice příznivě a smysluplně.  
Poslední výjezd našich žáků a pedagogů do Švýcarska se uskutečnil o letních prázdninách v roce 
2018, kdy uplynulo 20 let od zahájení naší partnerské spolupráce s Grundschule Heimiswil ve 
Švýcarsku! Reciproční týdenní návštěva u nás proběhla během letních prázdnin v červenci 2019. 
Věříme, že naši  žáci budou mít i nadále  možnost poznávat blíže tuto výjimečnou zemi, její přírodu, 
historii, zvyky i tradice a především naše přátele – děti i dospělé z Heimiswilu!  
Více informací, fotografií a videa najdete na www.zschrastice.cz. 
 

10.7. Spolupráce s organizacemi a institucemi v oblasti sociálně právní 
 

Při napomáhání k řešení složitých sociálních problémů některých dětí se snažíme vycházet ze 
situace a konkrétních potřeb každého dítěte. 
V této oblasti je spolupráce s odborníky a informovanost pedagogů na dobré úrovni, dochází k 
výměně poznatků a informací. Spolupracujeme zejména s PPP Příbram a s OSPOD MěÚ Příbram. 
V případech, kdy došlo k porušení zákona spolupracujeme s Policií ČR na šetření těchto případů.  
A důležitá je podle nás zejména prevence rizikových jevů garantovaná metodikem prevence. 
Snažíme se také vycházet vstříc sociálně slabším rodinám, aby jejich sociální handicap neměl příliš 
negativní dopady na uplatnění dítěte, jeho pozici ve škole či na zapojení do školních aktivit. 
 

10.8. Spolupráce s rodiči 
 

10.8.1. Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice (SRPZŠ a MŠ) 
Při škole funguje Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice (SRPZŠ a MŠ), který byl 20.2.2016 
zapsán ve spolkovém rejstříku (IČ 047 65 133) za účelem vzájemné spolupráce rodičů a zákonných 
zástupců žáků a dětí se Základní školou a mateřskou školou Chraštice při prosazování společných 
zájmů.  
Volení zástupci z řad rodičů se podílejí na přípravě a organizaci některých akcí (školní karneval, 
Projekt Chraštice-Heimiswil). Vedení školy spolupracuje s výborem, který se schází několikrát ročně. 
Prostřednictvím SRPZŠ a MŠ je také spolufinancována zájmová činnost dětí (materiální zabezpečení 
kroužků a volnočasových aktivit, odměny pro žáky, finanční podpora školních akcí atp.) Finanční 

http://www.zschrastice.cz/
http://www.collegiumarmatum.cz/
http://www.zschrastice.cz/
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prostředky získává SRPZŠ a MŠ z členských příspěvků, z příspěvků na zájmovou činnost a ze 
sponzorských darů. 
 

10.8.2. Spolupráce a vzájemná komunikace s rodiči  
Třídní schůzky se konají zpravidla 2-3x ročně. První schůzka v roce bývá společná, ostatní mají 
většinou podobu osobních konzultací. 
Konzultační hodiny pro celou školu byly vyhlašované předem (termíny v ŽK i na webu) či po domluvě. 
Všichni pedagogové ZŠ mají pravidelně nejméně 2 hodiny v týdnu vyhrazeny pro individuální 
konzultace s rodiči. Ti se mohou předem telefonicky objednat a přijít na osobní konzultaci 
(upřednostňujeme model pedagog-rodič-dítě). 
Zprávy pro rodiče (písemná informace o případném zlepšení či zhoršení v chování nebo prospěchu 
žáka – zasílaná některým rodičům zpravidla spolu s žádostí o osobní konzultaci). 
Evidence kázeňských přestupků některých problémových žáků je vedena u třídních učitelů. 
V mimořádných případech využíváme jako výchovný prostředek projednání problému v tzv. výchovné 
komisi, která probíhá mezi žákem, rodiči a školou. Z těchto jednání pořizujeme písemné záznamy. 
Dny otevřených dveří a akce pro rodiče otevírají školu několikrát ročně veřejnosti. 
 

10.8.3. Program Rodina & Škola 
Akce s rodiči pořádáme příležitostně (divadelní představení, sportovní soutěže, Zahradní slavnost…) 
– viz plán akcí. 
Snažíme se zapojovat rodiče a veřejnost do chodu školy - některé naše zájmové kroužky vedou 
rodiče nebo i bývalí žáci – absolventi naší školy (stolní tenis). 
Mnozí rodiče se zúčastňují společných akcí v rámci dlouhodobého projektu Rodina a škola, který 
realizují zejména paní učitelky I. stupně (společné akce, výlety, pečení, návštěvy ve škole atp.). 
Rodičům také nabízíme možnost zúčastnit se přímo vyučování - pasivně jako pozorovatelé nebo i 
jako aktivní účastníci vyučovacího procesu, kdy rodiče seznamují žáky se svojí profesí, učí je některé 
specifické dovednosti atp. Pro tyto případy máme Pravidla pro návštěvy ve výuce (příloha). 
 

10.8.4. Týdenní plány pro žáky i rodiče 
Pedagogové naší školy připravují pro děti tzv. TÝDENNÍ PLÁNY, které obsahují učební plán pro 
každý školní týden, zadání domácích úkolů, termíny písemných prací a zkoušení, termíny školních 
akcí a další užitečné informace - např. o vybírání poplatků, odkazy na zajímavé weby a literaturu, 
upozornění a výzvy pro rodiče. 
 

Příprava těchto plánů a jejich poskytování dětem i rodičům v tištěné podobě (pro žáky I. stupně) zatím 
není v našem školství běžná praxe. Ze strany naší školy se tudíž jedná o nadstandardní službu, která 
má přinést vyšší kvalitu v komunikaci mezi školou a rodiči. Dětem dává týdenní plán jasné pokyny a 
informace k výuce, které usnadňují jejich domácí přípravu. V současné době jsou tyto plány k 
dispozici žákům všech ročníků buď vytištěné (I. stupeň) nebo v elektronické podobě. Tímto se 
snažíme vést děti k větší odpovědnosti a samostatnosti. 
 

Plány na aktuální měsíc jsou ve formátu PDF umístěny na internetu. 
 
 

10.8.5. Rodiče vítáni - certifikát a podmínky projektu  
Naše dlouhodobé úsilí o vytváření a rozvíjení oboustranně vstřícných vztahů 
mezi školou a rodiči získalo konkrétní podobu i výsledky. 
 

Protože jsme splnili podmínky k zařazení do sítě škol, které dodržují 
komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme certifikát společnosti 
EDUin a od 1.9.2011 můžeme používat značku Rodiče vítáni. Tento certifikát 
musíme každý rok obhajovat. Od 1.9.2016 je nositelem značky Rodiče vítáni i naše MŠ. 
Podmínky nutné k získání certifikátu školy Rodiče vítáni jsme obhájili i pro další období a jejich plné 
znění najdete na školním webu i na dveřích hned u vchodu do ZŠ. Vážíme si tohoto ocenění pro 
školy otevřené rodičům a je to pro nás současně i závazek do budoucna. Více informací na 
www.zschrastice nebo www.rodicevitani.cz. 
 
 

http://eduin.cz/
http://eduin.cz/
http://www.zschrastice/
http://www.rodicevitani.cz/
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11. ŠKOLA JAKO INFORMAČNÍ CENTRUM 
 

11.1. Školní knihovna a studovna pro děti, mládež a dospělé 
 

Výchovu ke čtenářství a ke čtení s porozuměním považujeme za velmi důležitou  
Všichni naši žáci i učitelé mají proto možnost využívat školní knihovnu i studovnu, 
která se nachází v podkroví MŠ. V knihovně je k dispozici navíc i příruční sklad knih a učebnic. 
Vedoucí knihovny je p. Marie Šprunglová. 
 

Ve školním roce 2018/2019 bylo registrováno 139 čtenářů a uživatelů knihovny z řad žáků a 
pedagogů a 40 evidovaných externích uživatelů, bylo realizováno asi 1080 výpůjček. 
 

Prostory knihovny jsou využívány i v dopoledních hodinách pro výuku, odpoledne pak pro 
samostudium a domácí přípravu žáků či jako místo, kde si může každý v klidu přečíst časopisy nebo 
prohlížet knihy, které ho zajímají. Knihovna je registrována v síti knihoven pod evidenčním číslem 
5376/2003 a spolupracuje s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami. 
 

Knihovní fond obsahuje beletrii pro děti i dospělé, odbornou i naučnou literaturu, učebnice, školní 
četbu, encyklopedie, slovníky, časopisy, videokazety i hudební CD, odbornou pedagogickou literaturu 
a metodické příručky. Fond je průběžně doplňován, na což přispívá mj. také OÚ, škola, SRPZŠ naší 
školy a někteří naši sponzoři či rodiče.  
 

V knihovním fondu je  4510 knihovních jednotek včetně 250 knih z výměnného fondu Okresní 
knihovny Jana Drdy v Příbrami. Škola odebírá i několik periodik – časopisy, z nichž některé jsou k 
dispozici ve studovně, většinou jsou však určeny pro potřeby pedagogů a zaměstnanců (odborné 
časopisy) nebo pro výuku. 

 

Knihovna se podílí na realizaci některých školních projektů - např. Noc s Andersenem, Besedy se 
spisovateli, Týden knihoven, Měsíční výstavy – témata po domluvě s pedagogy ZŠ a MŠ. V tomto 
školním roce se uskutečnily mimo jiné projekty: Výstava 100 let republiky, 15. Noc s Andersenem. 
 

11.2. Odebírané publikace a časopisy 
 

Učitelé mají k dispozici školní učitelskou knihovnu, do které průběžně doplňujeme pedagogické i 
odborné tituly, zejména z nakladatelství Portál. 
 
 

Časopisy odebírané pro potřebu pedagogů, dětí a zaměstnanců: 
 

- Pastelka (MŠ) 
- Speciál pro ŠD a MŠ 
- Řízení školy 

 

- Golem (Vv) 
- Prevence 

- Tvořivý Amos 
                                         

- Informatorium pro MŠ a ŠD 
 

11.3. Internet ve škole a škola na Internetu 
 

Připojení na Internet je v naší škole samozřejmostí, jsme připojeni bezdrátově prostřednictvím firmy 
Internet PB a částečně i prostřednictvím firmy Monex. V roce 2016 došlo k odkoupení obou firem 
jinou společností, která převzala jejich závazky. Zatím to pro nás neznamená žádnou výraznou 
změnu. 
 

Celkem máme ve škole přes 30 PC s připojením k Internetu – 17 v učebně VT, další ve třídách, 2 
v knihovně, 1 v odborné pracovně a další PC slouží pro potřeby pedagogů a zaměstnanců – 3 ve 
sborovně, 1 v kanceláři ekonomky, 1 v ředitelně, 1 v kanceláři ZŘŠ, 1 v MŠ. 
 

Všichni učitelé využívají e-mailovou poštu ve tvaru jmeno.prijmeni@zschrastice.cz a mají přístup na 
Internet. Od roku 2018 využíváme nově firemní Google služby pro školy (Google disky, Gmail, 
Google kalendář, Google dokumenty, Google Classroom aj.). Bohužel nemáme notebooky, které 
by naši pedagogové mohli využívat ke své práci a přípravě na vyučování. Plánujeme nákup nových 
notebooků pro pedagogy ZŠ v rámci projektu Dobrá škola 2, do kterého jsme vstoupili jako partner 
s finanční spoluúčastí. 
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Všichni žáci II. stupně a v případě potřeby i mladší žáci také používají e-mailovou poštu v rámci 
školní gmailové domény ve tvaru jmeno.prijmeni@zschrastice.cz . 
 

Máme vlastní webové stránky školy postavené na redakčním systému Drupal, který umožňuje 
nejenom administrátorovi (Mgr. K. Derfl), ale i dalším pracovníkům školy vkládat příspěvky či 
fotografie. Školní web je umístěn na naší tradiční adrese www.zschrastice.cz, ale zachovali jsme i 
staré webové stránky, které je možné prohlížet na www.old.zschrastice.cz.  
 

Na školní internetová fotoalba umísťujeme fotografie a videa ze všech školních akcí v průběhu 
celého roku. Odkazy na všechna aktuální, ale i starší fotoalba jsou umístěny i na školním webu. Na 
internet ukládáme i videozáznamy ze školních akcí a od roku 2011 máme také stránku školy na 
sociální síti FACEBOOK, který slouží k rychlé a efektivní komunikaci i vzájemnému informování a 
používá ho stále více lidí. Další informace o internetu a využití ICT v naší škole viz bod 5.1.2. 
 

Aktuální statistika školního webu je dostupná on-line na  http://zschrastice.cz/statistika/. 
 

11.4. Propagace školy a publikační činnost 
 

Škola vydává každoročně vlastní Žákovské knížky a Záznamníčky, které připravují sami 
pedagogové školy na základě vlastních zkušeností a potřeb výuky. 
 

Školní zpravodaj vychází zpravidla 1x ročně s důležitými informacemi pro rodiče i děti. Tento 
zpravodaj je distribuován zdarma do všech rodin našich žáků v ZŠ i MŠ.  
 

Dále se veřejnosti prezentujeme propagačním letákem, ve kterém jsou uvedeny hlavní informace o 
škole a aktivity školy. Propagační infoletáček máme k dispozici také v anglickém jazyce. 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme ve spolupráci se SRPŠ vytvořili a vydali Kalendář Chraštice – 
Heimiswil 2019, který jsme věnovali 20 rokům spolupráce s partnerskou školou ve Švýcarsku. 
Náklady na tisk kalendáře byly uhrazeny sponzorem. Jednotlivé výtisky barevného fotografického 
kalendáře ve formátu A3 jsme věnovali jako naše poděkování našim podporovatelům, 
spolupracovníkům, sponzorům, přátelům ve Švýcarsku i dalším, kteří se zasloužili o naši 
mezinárodní spolupráci a podporovali nás v minulosti nebo nás podporují i nadále. 
 

Ve škole, v knihovně máme k dispozici rozšířené vydání ALMANACHU ŠKOLY CHRAŠTICE, který 
popisuje historii školy a zejména období 1961-2011. 
 

Naši žáci také publikují – např. deváťáci si každoročně připravují a vydávají svůj vlastní almanach. 
 

Pedagogové naší školy informují o dění ve škole i širokou veřejnost prostřednictvím příspěvků do  
regionálních periodik, zejména Periskopu. 
 

Informace o naší škole se objevují i v celostátních médiích a odborných časopisech.  
 

Články a rozhovory s ředitelem školy K. Derflem vyšly v např. v celostátních novinách MF Dnes, 
Deníku, Hospodářských novinách, Lidových novinách, Učitelských novinách, dále v časopisech 
Perpetuum, Skautský svět a Řízení školy, na webech iDnes, Nakopněte svoji školu, Rodiče vítáni, 
Učitel naživo, Ředitel naživo, Eduin, Příbram.cz, Skaut.cz nebo i v Českém rozhlase.  
 

Reportáž o dětském táboře s našimi žáky natáčela i Česká televize a byla odvysílána ve 
Zprávičkách na Déčku ČT.  
 
 

12. PROJEKTY - GRANTY - SPONZORSKÉ DARY  
 

12.1.  Projekt mezinárodní spolupráce – „Chraštice-Heimiswil“ 
 
Naše škola realizuje dlouhodobý projekt mezinárodní spolupráce se základní školou ve Švýcarsku 
(Chraštice-Heimiswil). V roce 2018 navštívili naši žáci Švýcarsko a v roce 2019 nás naopak 
navštívili žáci a pedagogové Grundschule Heimiswil u nás v České republice.  
 

http://www.zschrastice.cz/
http://www.old.zschrastice.cz/
http://zschrastice.cz/statistika/


Základní škola a mateřská škola Chraštice                                         Výroční Zpráva 2018-2019 
 
 

              www.zschrastice.cz  

 35 

 

12.2. Projekt Skauting pro školy: Školní výlet jako expedice 
 

V rámci projektu Skauting pro školy připravuje Skautský institut Praha výukové programy pro žáky 
základních a středních škol, které vychází z osvědčených postupů v rámci neformálního vzdělávání 
ve skautských oddílech. Programy směřují ke schopnostem spolupracovat, učit se, k posílení 
ekologického cítění a porozumění přírodě, k celostnímu osobnímu a sociálnímu rozvoji jedince a k 
povzbuzení jeho aktivního přístupu k okolnímu světu. My jsme se stali pilotní školou a naši deváťáci 
si nejprve sami připravili a pak úspěšně absolvovali několikadenní expedici v Moravském krasu. 
Poté jsme ještě prezentovali zkušenosti z projektu na Sympoziu ve Skautském institutu v Praze. 
Více na https://www.skautskyinstitut.cz/skauting-pro-skoly/. 
 

12.3. Projekt prevence kriminality a závislostí „Škola bez obav“ 
 

Základem školního projektu prevence kriminality a závislostí „Škola bez obav“ je široká nabídka 
smysluplných volnočasových aktivit pro děti i mládež. Tento projekt se snažíme realizovat důsledně 
v praxi, vědomi si stále stoupající míry rizik, jež naše děti obklopují v současném světě. Metodikem 
prevence v naší škole byla ve školním roce 2018/2019 Mgr. Jana Břicháčková. 
 

12.4. Ovoce a mléko do škol (EU)  
 
Vzhledem k zapojení školy do projektu „Ovoce a mléko do škol“ dostávají naši žáci 1.- 9.ročníku ZŠ 
každý týden ovoce a mléčné výrobky zdarma. Projekt ve škole zajišťuje vedoucí školní jídelny paní 
Iveta Galážová ve spolupráci s třídními učitelkami. 
 

12.5. Projekt Obědy dětem 
 

Naše škola se zařadila do charitativního projektu WOMEN FOR WOMEN, v rámci kterého byl 
poskytnut finanční dar celkem v hodnotě 4.606,-Kč proplacení obědů 2 dětem, které splňovaly 
podmínky pro hrazené obědy. Projekt byl realizován a dar poskytnut se souhlasem zřizovatele. 
 

12.6. Sponzorské dary 
 

Část prostředků na činnost školy zejména v oblasti přímé práce s dětmi a využití volného času 
získáváme prostřednictvím sponzorských darů od našich příznivců a přátel.  
 

Tímto způsobem jsme již získali některé vybavení, získáváme tak knihy do fondu školní knihovny, 
finance na zajištění školních soutěží, sportovní vybavení atp. 
 

Sponzorsky jsme získali také některé služby (např. práce poskytnuté pro školu zdarma či s výraznou 
slevou, zdarma zapůjčení vybavení, odvoz věcí atp.). 
 

Všem našim dárcům a sponzorům velmi děkujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skautskyinstitut.cz/skauting-pro-skoly/
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13. MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

13.1. Charakteristika mateřské školy 
 

Mateřská škola je dvoutřídní, spojená se základní školou s názvem Základní škola a mateřská škola 
Chraštice. Ředitelem celého zařízení je Mgr. Karel Derfl, pověřenou zástupkyní pro MŠ Mgr. Jolana 
Vaněčková – zástupce ředitele školy. 
 

Mateřská škola má schválenou kapacitu 56 dětí, která bývá využita téměř naplno. 
 

MŠ využívá přízemí budovy, první patro budovy a přilehlou zahradu. První patro bylo také využíváno 
pro potřeby školy – školní družina, školní klub. Od 2.pololetí byla školní družina přemístěna do 
podkroví MŠ. 
 

13.2. Údaje o dětech v MŠ 
 

MŠ zajišťovala celodenní péči o děti ve věku od 2,5 - 7 let. Čtyři děti měly odloženou školní 

docházku. K 1.9.2018 bylo zapsáno 49 dětí. V dětském kolektivu bylo zapsáno 1 dítě narozené v 

roce 2011, 3 děti narozené v roce 2012, 13 dětí narozených v roce 2013, 15 dětí narozených v roce 

2014, 12 dětí narozených v roce 2015 a 5 dětí narozených v roce 2016. Z toho jedna dívka 

narozená v roce 2016 do MŠ nenastoupila. Během školního roku nastoupily do MŠ 2 děti narozené 

v roce 2016 a jedno dítě narozené v roce 2017.  
 

Dětí předškolního věku bylo v červnu 2019 celkem 13, z toho 1 dítě mělo individuální vzdělávání. Do 

1.třídy ZŠ a MŠ Chraštice nastoupí 8 dětí. Pět dětí má odloženou školní docházku a jedno dítě 

nastoupí do jiné ZŠ. 
 

13.3. Výchovná a vzdělávací práce v MŠ  
 

VVČ vycházela z vlastního Školního vzdělávacího plánu. V letošním roce bylo stejně jako v loňském 
roce zapsáno hodně dětí. Celodenní provoz mateřské školy zajišťovaly čtyři učitelky a jedna 
provozní pracovnice. Jedna paní učitelka ze ZŠ dochází do MŠ na výuku angličtiny. 
 

Děti byly rozděleny do dvou tříd. Do první třídy byly zařazeny mladší děti Veverky, které zůstávaly v 
přízemí budovy.  Druhá třída jsou předškoláci – Sovičky, které jsou v 1.patře budovy MŠ. Na 
svačinu a oběd odcházely všechny děti do školní jídelny a na odpolední svačinu pouze předškoláci. 
Vždy po obědě měli předškoláci naplánované konkrétní aktivity (místo spánku jen kratší odpočinek a 
relaxace) pro jednotlivé dny v týdnu. Takto vedené činnosti s předškoláky se nám velice osvědčily, 
uvítali je i rodiče a budeme v nich nadále pokračovat. 
 

Školní vzdělávací program (ŠVP) jsme měli obdobný jako v loňském roce. Na každý měsíc jsme 
měli jedno hlavní téma zpracované na čtyři podtémata – např. Naše školka, Podzimní sklizeň, Já a 
moje tělo, Těšíme se na Vánoce, Královna Zima, Svět kolem nás, Přichází jaro, Zvířátka kolem nás, 
Všechno kvete, Co jsme se naučili. 
 

Na začátku školního roku 2018-2019 šlo hlavně o seznámení s novými dětmi, o vytvoření 
základních pravidel, příznivé atmosféry pro adaptaci nových dětí, orientaci v prostorách MŠ. Z 
počátku byla práce náročnější, protože bylo dost nových dětí a některým trvalo delší dobu, než si 
zvykly. Přesto jsme zvládli splnit zadané úkoly. Učitelky si navzájem pomáhaly. Každé pondělí ráno 
po 8. hodině, jsme měli ranní kruh. Vyprávěli jsme si zážitky z víkendu a děti byly seznámeny s 
tématem týdne. Dozvěděly se, co je během týdne čeká. 
 

Po celý rok jsme pracovali ve skupinkách i samostatně, předškolní děti vyplňovaly listy s 
grafomotorickými cviky, které si zakládaly do svých desek. Celý rok děti získávaly vědomosti, 
dovednosti, návyky, potřebné pro vstup do ZŠ. Pěstovali jsme u dětí vztah ke svému bydlišti, ke 
kulturním tradicím a zvykům. Upozorňovali na zvláštnosti a krásy jednotlivých ročních období, cvičili 
výslovnost, sluch, zrak. 
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Děti si osvojovaly pravidla společenského chování, společně řešily problémy, podporovali jsme 
samostatnost dítěte – při oblékání, stolování (používání příboru), hygieně. Všechny děti také začaly 
využívat ŠJ nejenom na oběd, ale i na svačiny, učily se také připravovat si svačinu samy. 
 

Pobývali jsme co nejvíce venku, samozřejmě pokud nám to počasí dovolilo. Děti nejraději chodily na 
školní zahradu, kde jsou průlezky, houpačky, horolezecká stěna, trampolína. Zde se děti učily 
odvaze a pohybovým dovednostem. Pro pobyt venku jsme využívali také les v blízkosti MŠ. 
Celoročně si tam děti hrály s přírodninami, poznávaly ekosystém lesa v ročních obdobích. Také  v 
zimě děti nesly pro zvířátka do krmelce nasbírané kaštany a žaludy a z domova  každý něco přinesl 
– mrkev, zelí, tvrdé pečivo, jablka… Kolem lesa děti poznávaly a pozorovaly stopy ve sněhu. Při 
procházce po Chrašticích se děti učily prostorové orientaci. 
 

Náměty pro činnost jsme čerpali z odborných publikací a časopisů zabývajících se předškolní 
problematikou. Využívali jsme poznatky z různých seminářů a přednášek. 
 

Každé pondělí se děti setkávaly s paní učitelkou PaedDr. Lenkou Zlochovou při hravé angličtině, dle 
jejího vyjádření pracovaly děti ukázněně a soustředěně. Asi polovinu času pracovaly děti ve třídě ZŠ 
a využívaly při své práci interaktivní tabuli. 
 

O hlavních prázdninách jsme nabídli prázdninový provoz MŠ v rozsahu 3 týdnů, což rodiče velmi 
pozitivně přijali a hodnotili. 
 

13.3.1. Logopedický terapeut v MŠ  
 

I v tomto školním roce vedla paní učitelka Marie Vávrová logopedický kroužek. Dlouhodobě 

spolupracuje s několika klinickými logopedy. Do kroužku docházely děti ze školky, ale i ze školy. 

Tento kroužek byl velkým přínosem, u většiny dětí došlo ke značnému posunu a nápravě řeči. 
 

13.4. Spolupráce s rodiči v MŠ 
 

Spolupráce byla i v tomto školním roce velmi dobrá. V září jsme uskutečnili informativní schůzku pro 

rodiče. Rodiče byli pravidelně informováni o práci a chování svých dětí, o činnostech v MŠ. Měli 

možnost vstupu do herny. Pokud jsme v MŠ připravili program pro rodiče – besídky, oslavy, vždy se 

zúčastnili v hojném počtu. 
 

Rodiče nově zapsaných dětí na šk. rok 2018-2019 měli možnost přijít se kdykoli podívat do MŠ a 

seznámit se s prostředím v herně i na zahradě. Některé maminky této možnosti aktivně využívaly. 
 

V listopadu 2018 jsme pro rodiče s dětmi uspořádali lampiónový průvod a návštěvu výstavy ke 

100.výročí vzniku republiky v prostorách OÚ Chraštice s dojemným výkladem paní učitelky M. 

Šprunglové a vyprávěním o vysazených lípách v okolí školy. 
 

V prosinci 2018 proběhly v příjemné předvánoční atmosféře vánoční besídky Veverek i Soviček. 
 

V březnu 2019 jsme pro rodiče připravili Rodičovskou kavárnu na téma Základní první pomoc u 

nejčastějších dětských úrazů včetně resuscitace. 
 

V květnu 2019 proběhly dvě besídky ke Dni matek (Veverky a Sovičky odděleně), které se 

maminkám také líbily. 

V květnu se uskutečnila brigáda rodičů v MŠ – na dětském hřišti. 
 

V červnu opět proběhla Kavárna pro rodiče na téma Co nás čeká v 1. třídě. 
 

V průběhu školního roku jsme v obou odděleních MŠ zavedli pravidelné setkávání dětí se seniory, 

kteří jim četli z pohádkových knížek. Tzv. Čtecí babičky se setkaly s příznivým ohlasem u dětí, 
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pedagogů i rodičů a samozřejmě byl dobře vnímán i samotnými babičkami .V tomto projektu jsem se 

inspirovali aktivitami o.p.s. Mezi námi. 
 

Rodiče dětí z MŠ opět schválili členský příspěvek na dítě 700,-Kč na školní rok v rámci Spolku 

rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice (IČ 047 65 133) a dětem se z těchto příspěvků hradily výlety, 

divadla, dětský den apod. Rodiče se podíleli také na zajištění karnevalu.  
 
 

13.5. Přehled akcí DVPP v mateřské škole 
 

2BNázev DVPP Školící 
instituce 

Účastník Aprobace 
funkce 

Vánoce v pohybu VISK Příbram Křivánková Uč. MŠ. 

Veselé počítání s hudbou a pohybem Tandem Křivánková .Uč. MŠ. 

Základy první pomoci PMeduca Všichni zam.  

Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce v týmu OPVVV Pedagogové   

O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem Tandem Křivánková Uč. MŠ 

Prvky muzikoterapie VISK Příbram Vávrová ŠD, as.ped., řeč.prev 

Pohádka a hudebně pohybové činnosti pro rozvoj 
čtenářské pregramotnosti 

VISK Příbram Křivánková Uč. MŠ 

Plán pedagogické podpory VISK Příbram Běloušková Uč. MŠ 

Ranní cvičení v MŠ VISK Příbram Švejnohová Uč. MŠ 

Celostátní seminář vychovatelů NIDV Praha Vávrová ŠD,as.ped. řeč.prev. 

 

I v tomto školním roce naše mateřská škola pokračovala v projektu Zdravá abeceda. 
 
 

13.6. Zaměstnanci mateřské školy 
 

Běloušková Blanka – učitelka MŠ 
Cihelková Štěpánka – učitelka MŠ 
Křivánková Šárka – učitelka MŠ,  
Švejnohová Jaroslava – učitelka MŠ, 
Mrzenová Šárka – uklízečka. 
Vávrová Marie – řečový terapeut, 
 

Pracovní úvazky -  viz   „Přehledy zaměstnanců školy“. 
 

13.7. Česká školní inspekce 
 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla v naší mateřské škole provedena inspekční činnost ČŠI.  

 
13.8. Školní akce mateřské školy 
 

Termín:                       Název akce: 
   3.9.2018 Slavnostní zahájení školního roku na hale ZŠ 

    5.9.2018 Informativní schůzka s rodiči 

10.9.-19.11.2018 Solná jeskyně pro Veverky 

11.9.2018 Společné fotografování se školáky 
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17.10.2018 Centrum Ochrany fauny – výukový ekologický program Ježek 

19.10.2018 Výlov rybníka Cunát 

1.11.2017 Divadlo v MŠ - V korunách stromů 

7.11.2018  Divadlo v MŠ – Jak se Janek neuměl rozhodnout  

13.11.2018 100 let republiky – výstava a lampionový průvod – rodiče a děti z MŠ 

21.11.2017 ÚDIF – dílničky a představení 

5.12.2018 Mikuláš s čerty a andělem v MŠ 

6.12.2018 Vánoční besídka Soviček pro rodiče 

11.12.2018 Vánoční besídka Veverek pro rodiče 

13.12.2018 FIT škola – jóga pro děti 

20.12.2018 Vánoční koncert – Šamšula band 

3.1.2019 Návštěva kostela, prohlídka jesliček 

8.1.2019 Divadlo v MŠ - Austrálie 

5.2.a 2.4.2019 Návštěva v 1. třídě - předškoláci 

18.2.-15.4.2019 Solná jeskyně pro Sovičky 

5.3.2019 Karneval v MŠ, průvod masek 

25.3.2019 Divadlo Příbram – Velká dobrodružství malého brouka 

28.3.2019 Noc s Andersenem - předškoláci 

4.4.2019 Divadlo v MŠ – Jarní pohádka 

11.4.2019 Projekt Ukliďme Česko – Ukliďme Chraštice 

23.4.-26.4.2019 Projekt Cirkus Happy Kids 

29.4.-27.5.2019 Plavecký výcvik - předškoláci 

13.5.2019 Výlet zámek Březnice, divadlo Princ Bajaja 

14.5.2019 Besídka ke Dni matek - Veverky 

16.5.2019 Besídka ke Dni matek - Sovičky 

23.5.2019 Divadlo v MŠ – Letní pohádka 

31.5.2019 Pohádkový les 

3.6.-7.6.2019 ŠVP – Stará Živohošť - předškoláci 

12.6.2019 MŠ – škola v pohybu 

18.6.2019 Rodičovská kavárna na téma Co nás čeká v 1.třídě 

26.6.2019 Zahradní slavnost – pasování dětí na školáky 
 
 

Mateřská škola se opět prezentovala i na veřejnosti. V obci Zbenice děti vystupovaly na všech 
veřejných akcích. Obecní úřad ve Zbenicích je vyzdoben obrázky dětí z MŠ. Program na tyto akce a 
výstavku připravovala Blanka Běloušková. 
 

 

(Tuto část VZ zpracovala Šárka Křivánková) 
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14. NAŠE ŠKOLA VČERA, DNES A ZÍTRA 
 

Vize a cíle školy 
 

Lze říci, že společným a dlouhodobým úsilím všech pedagogů i ostatních zaměstnanců se nám daří 
naplňovat cíle školního vzdělávacího programu a školní vize: Spolu a v pohodě. Usilujeme o to, aby 
každé dítě v naší škole zažívalo úspěch, aby se učilo naplno a s radostí, aby se těšilo do školy a 
cítilo se v ní bezpečně.  
 

Přejeme si, aby naši žáci opouštěli školu nejenom co nejlépe připraveni pro další život, ale také se 
vzpomínkami, které si budou v budoucnu rádi a s úsměvem vybavovat. A také si přejeme, aby se z 
nich stali dobří, samostatní a schopní lidé, na něž budou právem hrdí rodiče i jejich učitelé. Snaha o 
splnění těchto přání a cílů je základem naší motivace a zároveň i závazkem do naší další společné 
práce. 
 

Systematické hledání nového, pojmenování již poznaného i snaha rozpoznat a oddělit (ve škole i 
v životě) to podstatné od toho méně důležitého - to vše nám umožňuje postupně pronikat hlouběji 
pod povrch jevů, jež provázejí naše každodenní pedagogické úsilí.  
 

Jedním z rysů naší dlouhodobé snahy o neustále pozitivní proměňování a rozvíjení školy (TOŠ = 
Trvalou Obnovu Školy) je neustálé hledání odpovědi na tyto otázky:   
 

Co se již daří? Kde se nacházíme? Co bychom měli dělat jinak? Co chceme změnit? Jak toho 
chceme či můžeme dosáhnout? Co k tomu potřebujeme? Kdo nebo co nám může pomoci? 
Jak poznáme, že se změna udála?  
 

A tak se postupně zrodily základní pilíře naší VIZE ŠKOLY, která se stala nejenom účinným 
nástrojem v práci vedení školy, srozumitelným vodítkem pro učitele i ostatní zaměstnance, ale 
doufám, že jí rozumí i naši žáci a jejich rodiče.  O jakou školu tedy usilujeme? 

 

NAŠE ŠKOLA… 

 

… CHCE BÝT DOBROU ŠKOLOU PRO VŠECHNY DĚTI. 
 

… JE HEZKÁ, SYMPATICKÁ A PŘÁTELSKÁ PRO MALÉ I VELKÉ. 
 

… JE MÍSTEM SVOBODNÉHO KOMUNITNÍHO SETKÁVÁNÍ. 
 

 … JE MÍSTEM OTEVŘENÉ DISKUSE MEZI ŽÁKY,  
MEZI  PEDAGOGY  A  ŽÁKY,  ŠKOLOU A RODIČI I VEŘEJNOSTÍ. 

 

… JE PŘIROZENÝM VZDĚLÁVACÍM, KULTURNÍM, SPORTOVNÍM  
A SPOLEČENSKÝM  CENTREM  OBCE  I  OKOLÍ. 

 

… PŮSOBÍ PREVENTIVNĚ V OBLASTI NEGATIVNÍCH SPOLEČENSKÝCH JEVŮ.  
 

 

… UČÍ DĚTI, JAK SE PŘED TĚMITO RIZIKY LÉPE CHRÁNIT. 
 

 

… POMÁHÁ VŠEM DĚTEM, ABY SE DOKÁZALY  V  ŽIVOTĚ CO NEJLÉPE UPLATNIT     
A ABY SE  KAŽDÝ  STAL  DOBRÝM ČLOVĚKEM. 

 
 

SPOLU  A  V POHODĚ V CHRAŠTICÍCH VE ŠKOLE! 
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15. Několik slov na závěr  
 
Přejeme si, aby každé dítě i dospělý, kteří vstoupí do naší školy, tak učinili klidně a bez obav; aby 
zde všichni našli radost a dobrou pohodu, přátelsky podanou ruku a vzájemné pochopení, příležitost 
k poznávání i k získávání potřebných informací, šanci zažít úspěch a zejména dobrou vůli 
ochotných a profesionálních pedagogů, připravených věnovat svůj čas a úsilí každému dítěti, aby se 
mohlo učit naplno a s radostí. 

 

Záleží nám na tom, aby od nás nikdo neodcházel s pocitem promarněného času, nepochopení či 
zbytečnosti, ale aby se k nám každý žák, rodič nebo příznivec rád vracel, protože se zde cítí dobře a 
je či bude v naší škole vždy vítán.  
 
 

Usilujeme proto společně o to, aby naši žáci chodili do „svojí školy“ rádi, aby se v ní cítili dobře a 
bezpečně, aby čas strávený ve škole nepovažovali za ztracený a aby po skončení povinné školní 
docházky opouštěli naši školu co nejlépe připraveni a vybaveni pro další život.  
 
 

Snažíme se, aby všichni přispěli svojí prací a pílí k tomu, aby naše chraštická škola byla více než 
jen dobrou školou, aby její jméno znělo dobře dětem, rodičům i veřejnosti.  
 
 
V Chrašticích 15.10.2019 
 
 
 

 
          Mgr. Karel Derfl, ředitel školy 
                karel.derfl@zschrastice.cz 

                     739 691 120, 318 695 382 
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16. Ekonomická část výroční zprávy za školní rok 2018/2019 
 

Součástí výroční zprávy je i ekonomická část, to je výroční zpráva o hospodaření školy 
v souladu s § 3 odstavce 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 
školství, v platném znění. 

 

Hospodaření s provozními neinvestičními prostředky v roce 2018 
 

Celkové příjmy (účtová třída 6) 15.349.743,96 

z toho: 1) prostředky ze SR – KÚ Středočeského kraje 12.350.704,00 
                 z toho:  platy  8.809.867,00 
                             OON  171.500,00 
                             FKSP  176.198,00 
                             odvody  3.023.610,81 
                             ONIV  169.528,19 

            2) prostředky od zřizovatele OÚ Chraštice         1.630.000,00 
                z toho: na provozní náklady  ZŠ 1.100.000,00 
                            na provozní náklady  MŠ 250.000,00 
                            na provozní náklady  ŠJ 150.000,00 
                           na mzdové prostředky 130.000,00 
            3) ostatní příjmy 945.775,27 
                 z toho : stravné 754.659,00 
                              příspěvek od rodičů dětí v MŠ 118.320,00 
                                    „                 „             v ŠD a ŠK 70.700,00 
                              ostatní  (tj. úroky, sběr)  2.096,27 
            4) OPVV šablony 423.264,69 

 

Celkové výdaje (účtová třída5) 15.349.490,30 

z toho: 1) hrazené z prostředků SR – KÚ Středočeského kraje 12.350.704,00 
             2) hrazené z prostředků od zřizovatele OÚ Chraštice 1.630.000,00 

             3) hrazené z ostatních příjmů    945.521,61 
             4) hrazeno OPVV šablony 423.264,69 

 

Hospodářský výsledek 253,66 
 
V Chrašticích  15.1.2019 
 
 
 
Iveta Galážová, ekonom školy                                                  Mgr. Karel Derfl, ředitel školy 
 


