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Charakteristika školy 
 

Úplnost a velikost školy 
 

 Jsme malá vesnická škola, kterou navštěvují děti od mateřské školy až po 9. ročník školy 

základní. Snažíme se pro všechny naše děti vytvářet co nejvhodnější podmínky pro výuku, ale 

hlavně také příjemné, bezpečné a nestresující prostředí naší „rodinné školy“.  

 Zřizovatelem školy je Obec Chraštice, jsme právní subjekt a celé naše zařízení má tyto 

součásti: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní klub a knihovna 

pro děti, mládež a dospělé. 

 Při škole pracuje Školská rada, Žákovský parlament, Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ 

Chraštice a také Sportovní klub. 

V současnosti ji navštěvuje 120 žáků v 8 třídách a přes 50 dětí máme ve 2 

odděleních mateřské školy. Naši žáci k nám dojíždějí z celkem 12 okolních obcí, neboť je sem 

dobré autobusové spojení (obec leží na trase autobusových linek Praha – Písek, Příbram – 

Mirovice, Příbram – České Budějovice). 

Skutečnost, že jsme malá vesnická škola, se jeví jako výhoda, která přispívá k utváření 

pozitivních vztahů a vzájemné důvěry mezi žáky navzájem i mezi dětmi a dospělými. Nižší 

počet dětí ve třídách nám umožňuje věnovat se žákům individuálně, ale současně nás to nutí 

spojovat výuku v některých ročnících tak, aby byly mzdové prostředky využívány co 

nejefektivněji. Škola má výjimku z počtu žáků, proto vyučujeme některé předměty ve spojených 

hodinách. Volitelné předměty pak nabízíme napříč ročníky II.stupně, takže jsou v jedné skupině i 

žáci z několika ročníků. Výhodou tohoto způsobu práce je získávání celé řady nových 

dovedností – spolupráce, komunikace, vzájemná pomoc, umění naslouchat, tolerance, vytváření 

a respektování pravidel.    

Pozornost věnujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem 

k malému počtu dětí ve třídách je možné jim věnovat maximální individuální péči přímo 

v hodinách. Velkou roli v této oblasti hraje výchovná poradkyně, která ve spolupráci se všemi 

pedagogy vytváří podmínky pro tvorbu IVP a integraci žáků s SVP do kolektivu každé třídy. Se 

žáky s SVP zpravidla pracuje i asistent pedagoga. 
 

Charakteristika pedagogického sboru 
 

 Pedagogický sbor tvoří mladí i zkušení pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelky 

školní družiny (1 je současně knihovnicí) a učitelky MŠ. Většina pedagogického sboru je plně 

kvalifikována, všichni pedagogové si doplňují či rozšiřují vzdělání různými kurzy, semináři nebo 

dalším studiem. Ve škole pracuje koordinátor ŠVP, výchovný poradce, metodik prevence 

sociálně patologických jevů a koordinátor EVVO. Někteří učitelé prošli kurzy kritického 

myšlení, kurzem Hejného matematiky a výuky písma Comenia Script  a základním kurzem první 

pomoci.  
 

Dlouhodobé projekty 
 

 Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů – Dokážu to?, Trvalá obnova 

školy, MIŠ (Minimalizace šikany), a sama vytváří své projekty -  Škola bez obav, Rodina a  

škola. Škola je aktivním členem networku základních škol z celé ČR – TOŠ (Trvalá obnova 

školy).  

 Další projekty a aktivity 

 Pořádáme tradiční školní akce pro děti, rodiče i veřejnost (Chraštické Vánoce, Dětský 

karneval, Zahradní slavnost,...). Na konci roku vždy žáci 9. ročníku hrají divadelní představení 
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(Stvoření světa, Noc na Karlštejně, Princezna Koloběžka První, Tři mušketýři ...). Mezi školní 

tradice patří pasování prvňáčků, Škola nanečisto, projekty Den Země, Čarodějnice...  

Pořádáme celoškolní soutěže – např. turnaje ve stolním tenise, florbale a přehazované, 

recitační a pěveckou soutěž, netradiční sportovní olympiádu atd. Nabízíme i vícedenní akce pro 

děti: lyžařské kurzy, zájezdy do zahraničí, plavecké kurzy, vodácké sjíždění Vltavy, školy 

v přírodě. 

V rámci spolupráce 4 okolních základních škol pořádáme a zúčastňujeme se sportovních 

turnajů v různých sportech. 

Oblíbené jsou také pohádkové zápisy do ZŠ, kdy budoucí prvňáčky provázejí po naší 

škole pohádkové postavičky. 

Pravidelně se zúčastňujeme Květinového a Srdíčkového dne, projektu Šance, posíláme 

peníze na konto Adventních koncertů i akce typu Pomozte dětem. 
 

Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 
 

 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Zákonní zástupci se mohou 

zúčastnit výuky nebo školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím; v době 

konzultačních hodin a třídních schůzek nebo v době konání akcí pro veřejnost. Zákonní zástupci 

jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím ŽK, letáků nebo školního zpravodaje a 

zejména webových stránek školy. Možnost vzájemných informací prostřednictvím internetu 

jsme rozšířili o nabídku týdenních výukových plánů, které připravují třídní učitelé pro každou 

třídu. Tyto plány dostávají žáci také v tištěné podobě a jsou uložené na školních webových 

stránkách. 

 Naším cílem je, aby škola nepůsobila pouze jako vzdělávací zařízení, ale stala se 

skutečným centrem setkávání pro děti, jejich zákonné zástupce, bývalé žáky a ostatní veřejnost. 

Z tohoto důvodu nabízíme kulturní, sportovní, společenské a jiné akce podporující vznik a 

fungování školy jako komunitního centra obce i regionu. Přípravu těchto akcí zajišťujeme často 

ve spolupráci se zákonnými zástupci nebo bývalými žáky či dalšími příznivci a spolupracovníky.  

 Od r. 2005 působí ve škole Školská rada, která má celkem 6 členů. Ve škole působí také 

Sportovní klub Chraštice, aktivní je Žákovský parlament a Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ 

Chraštice. 

 Úzce spolupracujeme se zřizovatelem - obcí Chraštice i obecním úřadem, 

okolními obcemi i dalšími organizacemi, institucemi či subjekty (např. Sokol, Výbor dobré vůle 

Olgy Havlové, Liga proti rakovině, Skaut, Hasiči, Červený kříž, kynologický klub, Dětská 

léčebna Bukovany, SŠ a VOŠ zdravotní v Příbrami, HZS Příbram, Policie ČR, Úřad práce 

Příbram, K-Centrum Příbram, Nadace O2, AISIS Kladno a dalšími).   

Pedagogické a výchovné otázky řešíme často ve spolupráci s Pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP), Střediskem výchovné péče Mnichovo Hradiště a Střediskem 

výchovné péče (SVP) v Příbrami či některými externími spolupracovníky a dalšími odborníky.  
 

Podmínky školy 
 

 ZŠ a MŠ se nachází ve 3 budovách, přičemž v největší budově je základní škola, v další 

je školní jídelna s kuchyní a ve třetí je mateřská škola, školní družina a knihovna. Všechny tři 

budovy jsou stavebně propojené.  

V budově ZŠ je 9 kmenových učeben, kanceláře, sborovna a kabinety. Budova školy je 

po celkové rekonstrukci, je světlá a prostorná. Na vzhledu a výzdobě školy se podílejí ve velké 

míře také žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Na I. stupni je 5 tříd, každá 

vybavená interaktivní tabulí, počítačem a hracím kobercem, na 2. stupni jsou 4 kmenové učebny, 

všechny vybaveny po 1 PC a dále 3 samostatné odborné pracovny – multifunkční učebna 

s interaktivní tabulí (výuka Fy, Př, Ch a dalších předmětů), učebna výpočetní techniky (17 PC + 
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dataprojektor), školní dílna a cvičná kuchyňka, v suterénu školy je keramická dílna, v 1.patře MŠ 

pak knihovna se studovnou a v podkroví MŠ multifunkční  místnost, kterou také využíváme pro 

potřeby výuky. Máme poměrně dobře vybavenou učebnu výpočetní techniky a školní 

počítačovou síť LAN s vysokorychlostním internetem; počítače připojené na internet se 

nacházejí kromě učebny VT také v každé naší třídě, ve školním klubu, v knihovně i v mateřské 

školce. Škola má i kvalitní hygienické zázemí splňující všechny požadavky.  

 Školní budovy stojí uprostřed rozsáhlého areálu, jehož součástí je velký park, ovocný sad, 

další zelené plochy, 3 sportovní hřiště (kopaná, basketbal, volejbal atp.) a dětské hřiště 

s průlezkami i dalším vybavením pro menší děti. 

 Ve škole používáme moderní pomůcky a vybavení. Každý pedagog má k dispozici 

vlastní notebook, dále využíváme pro výuku i ostatní aktivity školy digitální videokamery a 

fotoaparáty, videodataprojektory, tablety, vytváříme si také vlastní videofilmy na DVD. Všichni 

naši učitelé i žáci mají přístup na vysokorychlostní internet a také možnost vytvořit si a využívat 

vlastní emailovou adresu či webovou stránku. K běžnému vybavení školy patří dále laserové i 

inkoustové barevné tiskárny, skenery, kopírky a další ICT. 

 Důležitou součástí informačního systému školy je dobře vybavená školní knihovna a 

studovna, kterou můžeme využívat každý den v rámci výuky a třikrát týdně je otevřena také 

v odpoledních hodinách. Knihovna slouží nejen našim dětem a pedagogům, ale i veřejnosti 

(výpůjční doba je z tohoto důvodu i v sobotu ráno pro občany Chraštic). Naši žáci mají možnost 

okopírovat si zdarma materiály pro domácí přípravu či podklady pro referáty a další školní práci. 

Své práce si pak každý může vytisknout, okopírovat, popř. i tepelně zalaminovat nebo svázat 

pomocí kroužkové vazby. 

 Protože nemáme vlastní tělocvičnu, chodí naši žáci cvičit do sokolovny „Na Dole“ a 

samozřejmě také využívají přírodní podmínky a další možnosti, které se nacházejí kolem školy 

(travnaté hřiště, asfaltové hřiště, louka, les, rybník). Na hale školy jsou stále k dispozici 4 stoly 

na stolní tenis a na zahradě MŠ prolézačky pro menší děti a velká trampolína.  

Školní hala a podkroví MŠ se využívají také pro veřejná vystoupení (Den matek, Vánoční 

slavnost, koncert Hudební školy, projektové dny...)  i výstavy prací žáků. 

 V době volna i přestávek žáci mohou využívat všechny prostory školy, prostor parku před 

školou i hřiště. Zároveň se snažíme nabídnout dostatečné množství zájmové i mimoškolní 

činnosti. Přímo v naší škole se děti mohou učit hrát na hudební nástroje (klavír, keyboard, 

flétny), přičemž výuku zajišťuje kvalifikovaný hudební pedagog. Někteří žáci navštěvují kroužek 

stolního tenisu nebo florbalu.  

Výtvarnou práci s hlínou si zkoušíme ve vlastní keramické dílně, která je vybavena i 

hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Ve škole je možnost ubytování a sami žáci s oblibou ve 

škole přespávají, což bývá vždy spojeno s večerním programem (Noc s Andersenem atp.).

 Materiální vybavení naší školy je na velmi dobré úrovni, průběžně doplňujeme nové 

pomůcky, výukové programy a další SW, audio a video filmy, mapy a nástěnné tabule. 

K interaktivní tabuli máme k dispozici jako doplněk i hlasovací zařízení. 
 

Mezinárodní spolupráce 
 

Již od roku 1997 úspěšně rozvíjíme spolupráci se školou ve švýcarském Heimiswilu (výměnné 

pobyty dětí). Projekt mezinárodní spolupráce nese název „Chraštice-Heimiswil: Poznání, 

Porozumění, Přátelství“ a na jeho přípravě a organizaci se podílí také rodiče prostřednictvím 

SRPŠ. Hlavní aktivitou projektu jsou vzájemné výměnné pobyty dětí a pedagogů obou škol, 

které se pravidelně opakují tak, že všichni žáci naší školy mají možnost partnerskou školu 

nejméně 1 -2 x navštívit a další rok jsme vždy zase hostiteli u nás v Chrašticích. Při těchto 

pobytech jsou se celého programu zúčastňují společně naše i švýcarské děti, takže mají dost 

příležitostí spolu komunikovat v jazyce německém nebo anglicky. 


