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Charakteristika školy 

Základní škola v Chrášťanech byla ve školním roce 2013/2014 sedmitřídní školou s devíti 
ročníky. K 30. 9. 2013 bylo zapsáno v ZŠ celkem 81 žáků, z toho 50 na I. stupni a 31 na II. stupni, 
oproti loňskému roku se počet navýšil o 10 žáků, což je velký pokrok. Ve druhém pololetí se počet 
žáků nezměnil, ale došlo k určitým změnám. Na konci listopadu byl udělen dodatečný odklad školní 
docházky žákovi z první třídy a v druhém pololetí nastoupil nový žák opět do první třídy, takže počty 
žáků se vyrovnaly. Oblast, ze které se žáci sjíždějí, zasahuje do 2 okresů a zahrnuje 13 obcí. Z okresu 
České Budějovice navštěvovalo školu 70 dětí a z okresu Písek 11 dětí. Na II. stupeň do 6. ročníku 
nastoupila nevidomá žákyně z obce Temelín. Zvýšení počtu žáků na I. stupni si vynutilo spojení pěti 
ročníků pouze do třech tříd a ne do dvou jako tomu bylo v minulých letech. V tomto školním roce 
byla I. třída – 1. ročník samostatná, spojeny byly ve II. třídě 2. a 3. ročník a ve III. třídě 4. a 5. ročník. 
Na druhém stupni došlo k vytváření skupin při výuce a to zejména ve výchovách a některých 
předmětech většinou v 8. a 9. ročníku, z důvodu malého počtu žáků v těchto třídách. Průměrný 
počet žáků na třídu po spojení byl v I. i II. pololetí 11,6 žáka. Počty žáků v jednotlivých třídách jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

 

Počet žáků vždy na konci pololetí 

Třída Ročník 
Počet žáků Dívek Chlapců 

Třídní učitel 
I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol 

      I. 1. 17 17 9 9 8 8 Mgr. Pavla Bauerová 

II. 
2. 14 14 8 8 6 6 Mgr. Vladislava Kabelová 

3. 2 2 2 2 0 0 Mgr. Vladislava Kabelová 

III. 
4. 11 11 5 5 6 6 Mgr. Miroslava Machová 

5. 6 6 3 3 3 3 Mgr. Miroslava Machová 

IV. 6. 10 10 5 5 5 5 Mgr. Jiří Jára 

V. 7. 10 10 4 4 6 6 Mgr. Ivana Šulcová 

VI. 8. 5 5 4 4 1 1 Adriana Stuchlíková 

VII. 9. 6 6 1 1 5 5 Mgr. Hana Lišková 

celkem 81 81 

      

 

Personální zajištění 

Personální zabezpečení činnosti školy 

   Na škole pracovalo šest vyučujících na plný úvazek, čtyři vyučující na částečný úvazek, jedna 
asistentka pedagoga  (poprvé na naší škole) a jedna vychovatelka. Kvalifikační předpoklady 
z celkového počtu splňovalo sedm vyučujících. Dvě paní učitelky studují Pedagogickou fakultu 
v Českých Budějovicích, jedna vyučující má vystudované Bc. v oboru MŠ, ta vyučuje na půl úvazku 
převážně výchovné předměty – HV, PČ. Převážná část předmětů byla odučena aprobovaně, 
včetně výuky cizích jazyků. Přesto je řada předmětů, které musí být vyučovány neaprobovaně; 
jedná se hlavně o předměty výchovné. Většinou tyto předměty vyučují učitelé z I. stupně, kterým 
jsou tyto aprobace bližší.  



jméno 

tříd           

nictví    

- 

ročník 

předmět hodiny 

  

Aprobace 

Mgr. 

BAUEROVÁ 

Pavla 

1.  

1. ročník   akce I. stupeň 

I. stupeň ZŠ 

ČJ 9 správa učebny 1. ročník 

M 4 kabinet K II. 

PR 2 třídnictví 1. ročník 

VV 1 styk s veřejností I. stupeň 

HV 1 výzdoba školy 

AJ 3., 5. 4 protidrogový koordinátor 

  21   

Mgr. 

KABELOVÁ 

Vladislava 

 2., 3.  

1. - 3. ročník 

22 

správa učebny 2., 3. roč. 

I. stupeň ZŠ 

ČJ žákovská knihovna I. stupeň 

M kabinet KI. 

PR třídnictví 2., 3. roč. 

PČ zápisy pedagog. rad 

TV školní mléko 

HV ovoce do škol 

VV učebnice I. stupeň 

Mgr. 

MACHOVÁ 

Miroslava 

4., 5. 

ČJ - 4., 5. 7 správa ředitelny 

I. stupeň ZŠ M - 4., 5. 5 správa učebny 4. a 5. ročník 

  12 třídnictví 4., 5. roč. 

Mgr.                          

JÁRA Jiří 
6. 

Tv - 4., 5. 
2 

správce počítačové učebny + 
sbírka I 

II. stupeň ZŠ             
PŘ - TV 

Tv - 6. - 9. 4 třídnictví 6. ročník 

Př - 6. 
2 

správa učebny 6. ročníku a 
tělocvičny 

Př - 7. 2 kabinet + sbírka Tv 

Př - 8., 9. 2 kabinet + sbírka Př 

Inf - 6. 1 web stránky 

  14   

Mgr. ŠULCOVÁ 

Ivana 
7.  

     kabinet VV 

II. stupeň ZŠ             
D - N 

    správa učebny 7. roč., VV 

AJ - 6., 7., 8., 9. 9 kabinet + sbírka D 

AJ kon. - 6., 8., 9. 2 třídnictví 7. roč. 

D - 7., 8., 9. 5 učebnice II. stupeň 

VV - 6., 7., 8., 9. 3 styk s veřejností II. stupeň 

N - 7., 8. 3 výzdoba školy 

  22   

STUCHLÍKOVÁ 

Adriana 
8.  

      

Studentka 
Pedagogické 
fakulty v ČB 

-obor II. 
stupeň           
M - Z 

M - 6., 7. 10 správa učebny 8. roč. 

Z - 6., 7., 8., 9. 7 sbírka a kabinet Z  

Gv - 9. 1 třídnictví 8. ročník 

Př - 4., 5. 2  recyklohraní 

Vl - 4., 5. 2   

  22   



 

 

O provoz školy se starají 3 provozní zaměstnanci -2 uklízečky na plný pracovní úvazek a 1 údržbář, 

který pracuje na dohodu. Ve škole se daří udržet čistotu a pořádek na dobré úrovni. 

 

 

 

 

 

Mgr. LIŠKOVÁ 

Hana 
9.  

ČJ - 6., 7., 8., 9. 15 správa učebny 9. roč. 

II. stupeň ZŠ              
ČJ - D 

OV - 6., 7., 8., 9. 3 výchovná poradkyně 

D - 6. 2 knihovna II. stupeň 

Vkz - 6. 1 kabinet ČJ 

  21 sbírky OV, VP a ČJ 

    mládež a kultura 

    KMČ 

    třídnictví 9. roč. 

KOSOVÁ Edita   

      

Studentka 
Pedagogické 
fakulty v ČB 

-obor I. 
stupeň ZŠ 

Tv - 1. 2 akce I. stupeň 

Pč - 1. 1 styk s veřejností I. stupeň 

CH - 8. 2 výzdoba školy 

CH - 9. 2  kabinet  + sbírka CH 

Vkz 7. 1   

Vv - 4., 5. 2   

Pč - 4., 5. 1   

  11   

Bc. TŘÍSKA 

Karel 
  

M - 8., 9. 6 kabinet + sbírka F 

II. stupeň ZŠ              
M - PŘ 

F - 6. 1   

F - 7. 2   

F - 8., 9. 3   

  12   

Ing. SÁDLOVÁ 

Lenka 
  

Hv - 6. -9. 2 správce cvičné kuchyňky 

Bc. učitelství 
MŠ  

Pč - 6. -9. 2 sbírka HV 

Aj - 4. 4 výzdoba školy 

I - 5. 1 správa učebny AJ 

Hv - 4., 5. 1   

  10   

Miloslava 

DLOUHÁ 

  

vychovatelka - 

školní družina 
  

školní družina 

vychova - 
telství 

školní klub 

učitelská knihovna 

výzdoba vestibulu 



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

   Podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem dosáhla škola těchto výsledků ve 

vzdělávání žáků: 

 

ročník 

prospěl s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl 

I. pol. II. pol. I. pol.  II. pol. I. pol. II. pol. 

1. 17 17 0 0 0 0 

2. 12 13 2 1 0 0 

3. 2 2 0 0 0 0 

4. 5 6 6 5 0 0 

5. 2 2 4 4 0 0 

6. 8 7 2 3 0 0 

7. 5 5 5 5 0 0 

8. 2 2 3 3 0 1/0 

9. 0 0 6 6 0 2/0 

 
Na I. stupni dosahují žáci velmi pěkných výsledků ve vzdělávání.  Na II. stupni většinou dochází 

ke zhoršení výsledků – přibývá učivo, naopak motivace k učení u některých žáků klesá. Na konci 

II. pololetí neprospěl jeden žák osmého ročníku z matematiky a dva žáci z devátého ročníku ze 

zeměpisu a jeden ještě z matematiky. V srpnu se všem podařilo úspěšně vykonat komisionální 

zkoušky a postoupit do dalšího ročníku a ukončit základní vzdělávání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chování žáků 
Chování žáků nevybočovalo z normy dané pro  věkové kategorie, až na žáky z devátého 

ročníku. Je možné konstatovat, že věková hranice žáků, kteří měli vážnější přestupky, se 
neposouvala do nižších ročníků, nemusel se řešit žádný vážnější přestupek žáka z I. stupně. Na 
druhém stupni se situace příliš nemění. Žáci jsou hrubí vůči sobě, ale i vůči vyučujícím, výjimkou není 
ani ničení majetku školy. Velmi pozorně bylo sledováno, zda se neobjevuje chování s prvky 
šikanování. Většina přestupků byla řešena napomenutím nebo důtkou. Zhoršené známky z chování 
byly uděleny v II. pololetí pěti žákům z deváté třídy, z toho u dvou žáků se jednalo o chování 
uspokojivé a u třech o chování neuspokojivé. Toto hodnocení vyplynulo z chování žáků hlavně na 
konci II. pololetí, ale odrazilo se v něm i chování během celého školního roku. Žáci hrubě porušovali 
školní řád, hlavně v oblasti mravního chování. I přes včasné řešení  problému- schůzka s rodiči, 
učiteli, předběžné snížení známek z chování, došlo k přešetření události ČŠI na úkor anonymního 
dopisu. 

 Během školního roku se nemusel řešit žádný problém související s užíváním nebo 
rozšiřováním návykových látek. 

ročník 
velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

I. pol. II. pol. I. pol.  II. pol. I. pol. II. pol. 

1. 17 17 0 0 0 0 

2. 14 14 0 0 0 0 

3. 2 2 0 0 0 0 

4. 11 11 0 0 0 0 

5. 6 6 0 0 0 0 

6. 10 10 0 0 0 0 

7. 10 10 0 0 0 0 

8. 5 5 0 0 0 0 

9. 6 1 0 2 0 3 

 

Absence   

Opatření na snížení absencí přijatá v minulých létech - důsledně prováděná kontrola 
omluvenek, ověřování důvodů nepřítomnosti udrželi výši absence na velmi dobré úrovni. V prvním 
pololetí byl průměrný počet zameškaných hodin 30,03 hodin na žáka, ve druhém pololetí se tento 
průměr velice snížil a to na 27,25 hodin na žáka. Neomluvená absence se tento rok u žáků neobjevila, 
což je velice potěšující.  

Absence 

ročník 
omluvená neomluvená průměr 

I. pol. II. pol. I. pol.  II. pol. I. pol. II. pol. 

1. 387 343 0 0 22,76 20,17 

2. 410 242 0 0 29,29 17,29 

3. 42 127 0 0 21,00 63,50 

4. 377 238 0 0 34,27 21,64 

5. 265 160 0 0 44,17 26,67 

6. 279 367 0 0 27,90 36,70 

7. 557 195 0 0 55,70 19,50 

8. 276 230 0 0 55,20 46,00 

9. 245 305 0 0 40,83 50,83 



Zájmové útvary 

Důležité místo pro volnočasové aktivity žáků mají zájmové kroužky. Žáci měli možnost se 
přihlásit do šesti kroužků. Kromě kroužku angličtiny, který vedla paní J. Kosová ml., vedli  kroužky 

vyučující, z řad rodičů v této oblasti opět nedošlo k podpoře školy. Kroužky využívaly skoro všechny 

děti od MŠ až po II. stupeň. Samozřejmě větší účast byla dětí z I. stupně. Tradičně největší zájem byl 

o kroužek tělovýchovný, ale i nově založený kroužek vaření si našel mnoho příznivců. Děti 

z pěveckého kroužku výborně reprezentovaly školu na různých akcích a děti z výtvarného kroužku 

přispěly na výzdobu školy. 

 

  
Vedoucí Stupeň Den od -do 

POHYBOVÉ HRY Mgr. Jiří JÁRA 
I. čtvrtek 13.45 - 15.00 

II. úterý - sudý týden  13.30  -  15.00 

PĚVECKÝ KROUŽEK Mgr. Pavla BAUEROVÁ I. čtvrtek 13.00 - 13.45 

AEROBIC Adriana STUCHLÍKOVÁ I. + II. pátek 13.00 - 14.00 

VÝTVARNÝ KROUŽEK Edita KOSOVÁ I. + II. úterý 13.00 - 14.00 

VAŘENÍ Mgr. Ivana ŠULCOVÁ II. středa -sudý týden 13.00 -15.00 

ANGLIČTINA Bc. Jitka KOSOVÁ I. středa 12.00 - 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávání a výchova,  vzdělávací programy 

 

 

Vzdělávací 
oblasti 

Vzdělávací 
obory 

Počet hodin Počet hodin 

Ročník - I. stupeň Ročník - II. stupeň 

1. D 2. D 3. D 4. D 5. D   6. D 7. D 8. D 9. D 

Ja
zy

k 
a 

ja
zy

ko
vá

 

ko
m

u
n

ik
ac

e
 

Český jazyk a 
literatura 

7 2 9 1 7 1 6 1 6 1 15 4 1 4 1 3 1 4 1 

Anglický jazyk         3 1 3 1 3 1 12 3   3   3   3   

Konverzace v AJ                         1           1 

Další cizí jazyk- 
němčina 

                    6D       2   2   2 

M
at

em
at

ik

a 
a 

je
jí 

ap
lik

ac
e 

Matematika 

4   4 1 4 1 4 1 4 1 15 3 2 4 1 4 1 4 1 

In
fo

rm
ač

n
í 

a 
ko

m
u

n
i-

 

ka
čn

í 

te
ch

n
o

lo
g-

 

gi
e

 

Informatika 

                1   1 1             1 

Č
lo

vě
k 

a 

sp
o

le
čn

o
st

 

Občanská 
výchova 

                    
11 

1   1   1   1   

Dějepis                     2   2   2   1 1 

Č
lo

vě
k 

a 

je
h

o
 

sv
ět

 Prvouka 2   2   2                             

Přírodověda             1 1 1                     

Vlastivěda             2   2                     

Č
lo

vě
k 

a 

p
ří

ro
d

a 

Zeměpis                     

21 

2   2   2   1 1 

Přírodopis                     1 1 1 1 1 1 1   

Fyzika                     1   2   2   1 1 

Chemie                             2   2   

U
m

ěn
í 

a 

ku
lt

u
ra

 Hudební výchova 1   1   1   1   1   

10 

1   1   1   1   

Výtvarná 
výchova 

1   1   1   2   2   2   1   2   1   

Č
lo

vě
k 

a 

sv
ět

 p
rá

ce
 

Pracovní činnosti 

1   1   1   1   1   3 1   1   1       

Č
lo

vě
k 

a 
zd

ra
ví

 

Tělesná výchova 2   2   2   2   2   

10 

2   2   2   2   

Výchova ke 
zdraví 

                    1   1           

V týdnu celkem hodin 20 22 24 26 26 30 30 31 31 

Celková časová dotace 118 (z toho 14 D) 122 ( z toho 24 D ) 



   V 1. – 8.  ročníku se vyučovalo podle nového učebního plánu RVP ZV – č. j. 31504/2004 – 22, 

verze 1. z 1. 9. 2013, v 9. ročníku se vyučovalo podle učebního plánu  RVP ZV – č. j. 31504/2004 – 

22.    

Všichni učitelé vypracovali na začátku školního roku měsíční plány  pro předměty, které vyučovali. 

Do učebních plánů některých předmětů byly rozpracovány jednotlivé kapitoly programu "Ochrana 

člověka za mimořádných situací, dopravní výchova, …) 
Obsah učebních osnov všech předmětů ve všech ročnících byl splněn. Dotace jednotlivých 
předmětů se řídila podle školního učebního plánu. Tento rok byl zajímavý tím, že se učilo podle 
třech učebních plánů. 
Výuka cizích jazyků 

   Výuka cizího jazyka probíhá na 1. stupni od 3. ročníku s dotací 4 hodiny týdně. Protože nelze třídy 
s tak malým počtem žáků dělit na skupiny, vybírá vedení školy ten cizí jazyk, o který je ze strany 
rodičů a žáků největší zájem. V tomto školním roce byl největší zájem o výuku anglického jazyka.  
Novinkou v novém ŠVP je povinná výuka druhého cizího jazyka žáků na II. stupni s dotaci 6 hodin. 

V naší škole se vyučuje jako druhý jazyk NĚMČINA od sedmého ročníku s dotací dvě hodiny každý 

školní rok. Výjimku tvoří žáci z osmého ročníku, kteří mají tři hodiny v letošním roce a tři hodiny 

v příštím roce, aby splnili celkovou dotaci šesti hodin na druhém stupni. Na úkor jazykovému 

vyučování vymizela z ŠVP globální výchova, která byla rozvržena do jiných obsahem učiva blízkých 

předmětů. 

 
Nepovinný předmět – NÁBOŽENSTVÍ se na škole tento rok nevyučoval 
 
   Velmi náročná práce pro vyučující je ve spojených ročnících. Zde musí učitel dbát, aby docházelo 
k průběžnému prostřídání práce žáků ve skupinách, samostatné práce a práce s učitelem. Důležité 
je vést děti k tomu, aby nedocházelo k vzájemnému rušení, učitel musí mít stanovena určitá 
pravidla výuky, která je nutno dodržovat. Avšak výhodou malého počtu žáků ve třídě je individuální 
přístup učitele, žáci jsou neustále v kontaktu s vyučujícím, jsou aktivní a mají snahu docílit co 
nejlepších výsledků. To se projevuje i velmi dobrými znalostmi žáků na I. stupni. I když jsou žáci 
spojeni ze dvou do jedné třídy, neprojevuje se tato skutečnost na jejich prospěchu.  
Výsledky práce i klasifikace ve spojených ročnících jsou srovnatelné s výsledky v ostatních třídách, 
ale i školách. 
   Prospěch žáků na druhém stupni je již tradičně výrazně horší než na prvním. Probírané učivo je 
náročnější, abstraktnější, práce v hodinách je rychlejší. I motivace žáků k učení klesá. Žáci 8. ročníku 
se velmi zodpovědně připravovali na vyučování, aby i v posledním ročníku dosáhli co nejlepších 
výsledků a uspěli tak při přijímacím řízení na střední školy a učiliště. Tato skutečnost se odrazila 
kladně na jejich přijetí na střední školy.  
    Všichni žáci z 9. ročníku byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení na vybrané učiliště a 
střední školy. Na střední školy se hlásili 2 žáci (chlapci) na střední odborné učiliště 4 žáci (3 chlapci a 1 
dívka). Z 5. ročníku se tento rok nikdo nehlásil na osmileté Gymnázium v Týně nad Vltavou. Všichni 
žáci z 5. ročníku přešli na II. stupeň naší školy. 
   Pro zvýšení motivace a zpestření hodin využívali vyučující všech dostupných forem zvyšující 
názornost vyučování. K dispozici mají počítačovou učebnu, dvě interaktivní tabule, k přípravě 
obrazových materiálů a písemných prací využívají barevný kopírovací stroj a na uchování obrázkových 
pomůcek laminovací stroj. Při vyučování používají audiovizuální techniku, videotéku výukových 
programů, DVD přehrávače a interaktivní tabule. Pro lepší spojení teoretických poznatků s praxí bylo 
uskutečněno několik exkurzí. Velkým přínosem pro výuku je fungující internet na škole. Vyučující tak 
mohli pracovat s aktuálními informacemi a údaji a tak doplňovat probírané učivo. Žáci měli možnost 
pracovat na internetu i v době mimo vyučování po dohodě s vyučujícím - a to jak pro přípravu na 
vyučování, tak i pro vlastní potřebu. 

    Zápis do 1. ročníku proběhl 24. ledna 2014. Byl připraven v duchu pohádek, kde děti nenásilnou 



formou ukázaly, co všechno umí a znají, aby mohly být přijaty do školy. Při zápise pomáhali žáci 
z druhého stupně – znázorňovali pohádkové postavičky a provázeli děti celým zápisem. Úroveň 
poznatků posuzovaly paní učitelky z I. stupně. K zápisu přišlo 9 dětí (2 děvčata a a7 chlapců.  Do 1. 
ročníku bylo přijato celkem 5 dětí. Rodiče 4 dětí (chlapců) požádali o odklad školní docházky. 

Lyžařský výcvik 
     Lyžařský výcvik byl organizován panem učitelem TV Mgr. Jiřím Járou. Probíhal od 1. 2. – 8. 2. 2014 
na Zadově na Šumavě. Kurzu se zúčastnilo 20 žáků z II. stupně. I přes nepřízeň počasí (málo sněhu), 
zde byly podmínky kvalitní a děti se naučily lyžovat i jezdit na snowboardu. Kurzu se účastnila i 
nevidomá žákyně ze 6. ročníku, pro kterou byla povolána na kurz instruktorka se zaměřením na tuto 
vadu i s patřičným vybavením.  Škola žádala o finanční pomoc Obec Temelín na financování kurzu pro 

tuto žákyni, asistentu a instruktorku. Žádosti bylo vyhověno  a příspěvek činil 10 000Kč. 

Vícedenní výlety 
8. ročník – Mgr. Ivana Šulcová – Kokořín a okolí, 9. ročník – Adriana Stuchlíková – Český kras a okolí 
 - děti měly velice nabytý čtyřdenní program, ve kterém se dozvěděly mnoho zajímavého, poznaly 
nová místa, utužily kolektiv a prověřily si své fyzické schopnosti 
MŠ a I. stupeň – dvoudenní výlet v Bechyni 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Vzdělávání pedagogů na naší škole není bez organizačních problémů. Jsme školou dosti vzdálenou 
od center vzdělávání a školou s malým počtem pedagogů.  Přesto dle finančních možností školy 
mají pedagogové podporu ředitelky školy pro další vzdělávání a zapojení učitelek a vychovatelek do 
akreditovaných vzdělávacích programů. 
Výchovná poradkyně se pravidelně účastní porad a školení, které pořádá Pedagogicko 
psychologická poradna. Protidrogový koordinátor absolvuje pracovní schůzky v Českých 
Budějovicích.  

Přehled DVPP ve školním roce 2013 -  2014 

Miloslava Dlouhá 24.10.2013 Právní vědomý vychovatelů NIDV České Budějovice 

Ing. Lenka Sádlová 4.11.2013 
Praktické uplatňování DPH v roce 2013 a 

2014 u škol a školských zařízení 
Paris 

Mgr. Miroslava Machová 

6.11.2013 Hospitace jako součást autoevaluace školy NIDV České Budějovice 

28.11.2013 
Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve 

školství 
NIDV České Budějovice 

Mgr. Ivana Šulcová 
říjen 2012 
- červen 

2014 

Program pro zvýšení jazykových a 
metodických kompetencí pedagogů 

vyučujících anglický jazyk na ZŠ v 
Jihočeském kraji 

České Budějovice 

Mgr. Jiří Jára 7.11.2013 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa NIDV České Budějovice 

Bc. Naděžda Kohoutová 

22.11.2013 Jóga pro malé I. Asteria PaedDr. Bečvářová 

29.11.2013 
Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve 

školním prostředí 
NIDV České Budějovice 

Olga Králová 6.1.2014 Jak rozezpívat nezpěváky NIDV České Budějovice 

Jitka Kosová 21.1.2014 Pohádka nás naučí …… NIDV České Budějovice 

Adriana Stuchlíková 21.2.2014 Dítě se syndromem hyperaktivity Asteria PaedDr. Bečvářová 

Mgr. Jiří Jára 
20.1.-

30.1.2014 
Instruktor sjezdového lyžování osob se 

speciálními potřebami 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Bc. Naděžda Kohoutová 27.3.2014 
Agrese a agresivita u dětí předškolního 

věku 
PorCeTa 

Mgr. Miroslava Machová 24.4.2014 Právo ve škole - dílna 
Vzděl.centrum ČR České 

Budějovice 

Olga Králová 29.4.2014 Zdravotní cviky pro děti Asteria PaedDr. Bečvářová 



Ostatní pracovníci absolvovali společné školení BOZP a školení první pomoci. Během školního roku 
studovali odborné knihy, časopisy, vyhlášky, získávali nové poznatky a informace prostřednictvím 
internetu. 

 
 
Projekty 

EU peníze školám  

- inovace počítačové učebny 

- jazykový kurz pro učitele anglického jazyka v zahraničí - Mgr. Ivana Šulcová  

- DVPP rozvoj čtenářské gramotnosti Mgr. Miroslava Machová a Mgr. Hana Lišková 

Tento projekt byl v letošním roce úspěšně dokončen. 

Mléko v evropských školách – dotované mléčné výrobky 

Ovoce do škol  - dotované ovoce I. stupeň ZŠ, jednou za měsíc 

Recyklohraní  - sběr starých elektrospotřebičů, baterií, plnění zadaných úkolů 
Aktivní škola – Výukový program 

Život dětem – pomoc dětem s tělesným postižením  

eTwinning – v loňském roce se naše škola zúčastnila mezinárodního projektu v rámci eTwinningu 

s názvem Creative school newspaper. Žáci spolupracovali ne eTwinningovém portále se školami 

z různých částí Evropy – Finsko, Chorvatsko, Itálie, Francie (Reunion Island), Slovensko, Polsko, 

Rumunsko atd. Společně představovali své země, města, vesnice, školy, tradice nebo recepty na 

tradiční pokrmy. Žáci natočili krátký film o škole a po vytištění časopisu jsme ho poslali do několika 

zahraničních škol. Sami jsme obdrželi několik časopisů a filmů o spřátelených školách. 
     Po loňském úspěchu jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci v rámci eTwinningu. Naše škola se 

zapojila do podobného projektu jako v loni pod názvem We have got news for you! V Tomto projektu 

je již zapojeno několik škol z Evropské unie (Itálie, Řecko, Polsko, Turecko). Úkolem žáků bylo 

seznámit žáky zahraničních škol s naší zemí a našimi tradicemi. Žáci 6. ročníku připravili prezentaci 

školy. Projekt je naplánován na celý školní rok a žáci během této doby mohou navštěvovat 

eTwinningový portál a komunikovat s ostatními žáky. Veškerá spolupráce a komunikace je vedena 

v angličtině, takže žáci se procvičí a snad i zdokonalí v tomto cizím jazyce. 

Ve spolupráci s Italskou základní školou ve Foggia jsme se rozhodli požádat o zapojení do projektu 

Comenius pod názvem Comparison of fairy tales. Tento projekt je zatím ve vývojové fázi. Byl zařazen 

mezi eTwinningové projekty a zájemci o spolupráci se začínají přihlašovat na naše e-stránky. 

V současné době projevilo zájem o spolupráci 11evropských škol.  

JAG – Kdybych byl architektem – výtvarné práce dětí II. stupně, výstav v JAG 

Veselé zoubky – preventivní program pro žáky I. stupně 
Olejový bandita- v tomto projektu je škola zapojena od března tohoto roku. Jedná se o sběr 

použitého rostlinného oleje. Děti se velice aktivně zapojily do soutěže. Nejvíce oleje nasbírala dívka 

z MŠ a ze ZŠ nejvíce nasbíral Alex Fialka a to 55 litrů. Oba dostali věcné odměny a diplom. Odměněny 

byly též děti, které se umístily do 15. místa. 

Strom roku – do této ankety se škola aktivně zapojila a děti tyto stromy svými podpisy podpořily. 

V budoucnu bychom chtěli vytvořit i projekt zabývající se tématikou stromů a krajiny a spolupracovat 

s jinými školami v zahraničí 

Sběr víček od petlahví  - víčka, která děti sbíraly celý rok, budou předána na charitativní účely 

Venkovská liga -     v letošním roce jsme navázali spolupráci se ZŠ a MŠ Bernartice a ZŠ a MŠ Záhoří 

pod názvem Venkovská liga (Chrášťany- Bernartice – Záhoří).  Spočívá v pořádání sportovních 

turnajů a soutěží mezi školami. Do budoucna bychom chtěli ještě tuto spolupráci rozšířit i na 

vědomostní soutěže a další zábavné akce. 
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Školní družina 

   V době mimo vyučování je péče o žáky zajištěna ve školní družině, kde se pracuje podle ŠVP 
„Kdo si hraje, nezlobí“. Navýšení kapacity školní družiny na 45 žáků, vyřešilo problémy 
z minulých let, kdy počet zájemců o umístění v družině převyšoval možnosti školy (jedno 
oddělení s maximálním počtem 25 zapsaných žáků). Celkem bylo do družiny zapsáno 45 dětí. 
V době, kdy počet dětí převyšoval kapacitu jednoho oddělení, bylo v provozu druhé oddělení 
školní družiny, kde vykonávala dozor paní školnice, která byla řádně proškolena a seznámena 
s prací dohledu nad žáky. Tyto situace nastávaly většinou o přestávkách mezi dopoledním a 
odpoledním vyučováním. O družinu měli zájem i žáci z druhého stupně, kteří přijíždí brzo 
ráno do školy nebo odpoledne musí čekat dlouho na autobus nebo rodiče, kteří si je 
vyzvedávají ve škole z důvodu špatného spojení.  
   Náplň družiny se zaměřuje především na relaxační a odpočinkovou činnost, ŠD má k 
dispozici i několik počítačů. Ty jsou využívány k tomu, aby se děti seznamovaly zábavnou 
formou se základy práce na počítači.  ŠD během vedlejších i hlavních prázdnin v provozu 
nebyla pro malý počet zájemců.  
  
 

Základní údaje o hospodaření školy k 30. 9. 2014 

 

  Rok 2013 Rok 2014 Poznámka 

  celý k 30. 9. 2014   

Hosp. výsl. - hlavní činnost 578,6 -30620,87   

Hosp. výsl. - dopl. činnost 5779,69 4304,6   

        

Poskytnutý neinv. transfer obcí 2040000 1530000   

        

Dotace MŠMT na přímé náklady 5516000 4453100   

Dotace na I. třídu 0 0   

Dotace - EU peníze školám 241903,6 0   

        

Přepočtený počet pracovníků 20,274 21,211   

(na plně zaměstnané)       

        

 

 

 

 

Fond FKSP 

Odborová organizace na škole není zřízena, škola spravuje pro své zaměstnance fond 
kulturních a sociálních potřeb. Pro jeho čerpání jsou zpracovány zásady, značná část peněz je 
věnována na příspěvek na obědy zaměstnancům. Část prostředků byla věnována na pohoštění při 
příležitosti Dne učitelů a na závěr kalendářního a školního roku. Na tyto akce jsou pravidelně zváni i 
bývalí zaměstnanci ZŠ a MŠ Chrášťany. 

 



Přehled o příjmech a výdajích FKSP do 31. 12. 2013 
 

Příjmy: Kč 

Počáteční stav k 1.1.2013 4475,4 

Přírůstky z mezd 1% 48121 

Příjmy celkem 52596,4 

    

Výdaje:   

Příspěvek na stravování -34096 

Občerstvení pří schůzích -11115 

Výdaje celkem -45211 

    

Zůstatek FKSP k 31.12.2013 7385,4 

 

Kontrolní činnost 

   Práce školy byla kontrolována ze strany vedení školy.    Ředitelka školy provedla několik hospitací u 
jednotlivých vyučujících, při kterých kontrolovala plnění osnov, užívané vyučovací metody, 
hodnocení žáků, využívání dostupné didaktické techniky. Během hospitací nebyly zjištěny u žádné 
vyučující vážnější nedostatky v práci, náměty na zlepšení práce a odstranění dílčích nedostatků byly 
s vyučujícími projednány při pohovoru, který následoval po provedené hospitaci. 
   V průběhu školního roku byla provedena i řada kontrol a revizí zaměřených na provoz školy: 

  vedení pedagogické dokumentace,  
 prověrka BOZP – pan Sirák (s nedostatky byl seznámen zřizovatel školy a celý rok se 

pracovalo na jejich odstranění. Většinu závad se podařilo během roku odstranit.) 
 revize tělocvičného nářadí – pan Nosek,  
 revize elektrospotřebičů – pan Michalec dodržování bezpečnosti práce apod.  
 měsíční kontroly bezpečnosti pověřenými pracovníky 
 pravidelné měsíční kontroly, které mají odhalit nedostatky v bezpečnosti práce (výsledky 

kontrol jsou zapisovány do Deníku kontrol)  
 provedena řada revizí a kontrol podle ročního harmonogramu (viz. dokumentace BOZP)  

Závady zjištěné při těchto revizích a kontrolách jsou průběžně odstraňovány. 
 

Materiální zabezpečení 

    Situace v materiálním vybavení školy v oblasti učebních pomůcek se oproti minulým letům 
nepatrně zlepšila. Postupně se daří zajišťovat nové a moderní učební pomůcky, které nahrazují 
staré již nepoužitelné. Je nutno, aby jednotliví vedoucí sbírek postupně vyřazovali staré, již 
nepotřebné a neužívané pomůcky.  
   Škola se postupně vybavovala dostatečným počtem učebnic a učebními pomůckami nutnými pro 
uplatňování zásad názornosti výuky. 
     Počítačová učebna je vybavena z projektu EU Peníze školám -  Windows Multipoin Server 11, čtyř 
LCD monitorů  - kantorské pracoviště a sedmi tenkých klientů Samsung 911 NT, interaktivní tabule a 
diaprojektor. Byly zakoupeny dva počítače pro zkvalitnění výuky na interaktivních tabulích a 
rozveden internet po celé budově školy. Možno využití internetu při výuce ve všech třídách. 
     V rámci úspory se na II. stupni vytvářejí pracovní skupiny (spojení ročníků) na některé předměty.  
Na výtvarnou výchovu je využívána učebna dílen, která byla upravena, a vyučování zde se velice 
osvědčilo. 



  V květnu byla prodloužena roční licence DATAKABINET, která má napomáhat učitelům při přípravě 
na vyučování a k doplnění nových a zajímavých učebních pomůcek. 
 
   Údržba a oprava budov školy 
 
    Po celkové údržbě všech budov zvenčí a opravě pavilonu SMV v minulých letech proběhly na škole 

menší úpravy. Během hlavních prázdnin byla vymalována chodba na hlavní budově a provedena 

výměna světel a vymalována jedna učebna.  Dále byla zařízena učebna pro nové prvňáčky, vedle 

školní družiny – výměna stávajících světel za zářivky. Došlo i k úpravám v šatnách – nátěr laviček a 

v tělocvičně – nátěr krytů na radiátory. 

Většími úpravami prošlo topení, kdy po předchozích změnách  - výměna kotle a spalování štěpek, 

byla třeba udělat regulace topení. Zakázku „Osazení TRV a patní regulace v ZŠ Chrášťany“ prováděla 

firma ČerTop s.r.o. Práce začaly probíhat během měsíce června, aniž by narušily výuku a během 

prázdnin byly dokončeny. Celou zakázku financovala Obec Chrášťany. 

    Vedle budov došlo také k úpravě okolí školy. Před školou bylo zavezeno jezírko a odbornou firmou 

vytvořena skalka, během dalších let by tyto práce měly pokračovat v obnovení zeleně kolem školy a 

úpravy okolí a chodníku do školy.   

    Dále byly zaploceny prostory mezi MŠ a tělocvičnou, kde vznikl ideální prostor pro pobyt veku dětí 

z MŠ a oprava oplocení u školní zahrady. 

   Do dalších let jsou naplánovány menší opravy ve všech pavilonech. Velkou výzvou je tělocvična – 
oprava podlahy. 

Z větší části je provoz školy financován z prostředků obce. Přestože náklady na otop a 

energii jsou velmi vysoké, zatím má škola dostatek finančních prostředků na provoz školy. 

 

Mimoškolní aktivity  

ZÁŘÍ 

11. 9. - Včelka Mája- divadlo žáci (1.- 3. ročníku a MŠ) 
18. 9.  - divadelní představení Matylda a pohádkový zámek v Hněvkovicích  
20. 9. – hudební vystoupení v tělocvičně pro ZŠ i MŠ 
ŘÍJEN 

14. 10. - Včelka Mája a Vilík- divadlo (žáci1.-3. ročníku a MŠ) 
18. 10. - Drakiáda  
24. 10. - účast na 1. kole venkovské ligy v Bernarticích (florbal chlapci 6. a 7. třída) 
LISTOPAD 
1. 11. – halloween  
2. 11. – vystoupení dětí z 2. a 3. ročníku a pěveckého kroužku na Setkání důchodců v Dražíči 
         - děti z II. stupně vyrobily velice pěkné dárečky pro seniory 
11. 11. - svatý Martin - přiblížení staré známé české tradice – příjezd svatého Martina na bílém koni 
(MŠ a I. stupeň ZŠ) 
12.11. – ukázka první pomoci (žáci 1. ročníku a MŠ)  
13. 11. – turnaj ve florbale v Týně nad Vltavou (žáci z druhého stupně)                
15. 11. – ukázka dravců v tělocvičně 
19. 11. -  noc ve škole (žáci 4. a 5. ročníku)  
20. 11. – Vzdělání a řemeslo – výstaviště České Budějovice  - pro žáky 9. Ročníku 
21. 11. – účast na 1. kole venkovské ligy v Záhoří (vybíjená dívky)   
25. 11. – vyhlášení soutěže o „Nejvtipnějšího sněhuláka“ 
27. 11. – beseda 8. a 9. ročníku se zástupci SOU v Písku 
             - sbírka Život dětem 



PROSINEC 
5. 12. – mikulášská nadílka (připraví žáci 9. ročníku pro MŠ i ZŠ) 
6. 12. – čertovské odpoledne v družině                                                                      
9. 12. – vánoční dílničky 
10. 12. – vánoční jarmark s vánoční besídkou  
13. 12. – vánoční Salzburg (jednodenní zájezd - prohlídka historických památek s průvodcem a 
vánoční trhy pro žáky školy a jiné zájemce) 
            - vystoupení pěveckého kroužku a dětí z 2. a 3. ročníku v Domově důchodců v Bechyni 
16.- 20. 12 – pingpongový turnaj pro žáky ZŠ 
20. 12. – školní besídka pro děti z MŠ a ZŠ – (účastníci budou všichni žáci ZŠ a MŠ) 
            - vyhlášení vítězů v soutěži o „Nejvtipnějšího sněhuláka“  
20. 12. – slavnostní společný oběd ve školní jídelně 
21. 12. 2013 – 5. 1.2014 – vánoční prázdniny 
LEDEN 
7. 1. – Poznávejme zvířátko - beseda (MŠ + ZŠ) 
10. 1. – Jak válčili husité – agentura Pernštejni (ZŠ) 
24. 1. – zápis do 1. Ročníku 
29. 1. – futsal Týn nad Vltavou (hoši II. stupeň) 
31. 1. – pololetní prázdniny 
31. 1. – Stužkování 9. ročník 
 ÚNOR 
1. 2. – 8. 2 . – zimní lyžařský výcvikový kurz na Zadově pro žáky II. stupně ZŠ 

27. 2. – Vesnická liga: žákyně a žáci 8. a 9. třídy se utkali ve futsale  na domácí půdě 

- vyhlášení Soutěže ve sběru použitých baterií, která probíhala do 31. 3. 2014 

19. 2. - Karneval ve školní družině – odpoledne v maskách 

BŘEZEN 

10. 3. – Planetárium České Budějovice 5. – 9. ročník 

20. 3. – fotografování ZŠ i MŠ 

26. 3. - přednáška paní Michalcové z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém na téma 
"Židé za druhé světové války" (žáci 8. a 9. Ročníku) 
- JAG - Když se hudba vybarví - výtvarný projekt Alšovy jihočeské  galerie - projektu se zúčastnili žáci 
druhého stupně 
- příprava dárečků na oslavu MDŽ pro Vesnický spolek Dražíč a spolek Sluníčko Chrášťany (žáci a 
žákyně II. stupně) 
28. 3. - Planetárium České Budějovice (MŠ a 1. – 4. třída)  

DUBEN 
14. 4. – velikonoční dílničky 
15. 4. – rodičovské schůzky od 15.00 hod. 
15.4. - prodej výrobků z velikonočních dílniček ve školní jídelně od 16 hod. 
17. – 18. 4. – velikonoční prázdniny 
29. 7. – Vesnická liga OVOV - v Bernarticích (žáci II. stupně) 
30. 4. - rej čarodějnic ve školní družině 
KVĚTEN 
7. 5. – Tábor  - husitské muzeum a muzeum čokolády (7. ročník) 
19. 5. - beseda s paní Evou Švorcovou o 2. světové válce – partyzáni (žáci 8. a 9. roč.) 
22. 5. – sportovní odpoledne v družině (družba se ZŠ a MŠ Temelín) 
30. 5. – výlet do Kovářova (1., 2. a 3. ročník) 

 Návštěva zážitkového parku Zeměráj 

 Vyhlídková plavba po Orlické přehradě 

 Výstup na rozhlednu Onen Svět 



Tento výlet pro naše děti zorganizoval a finančně podpořil pan starosta Jaroslav Moule z Obce Dražíč 
a pan starosta Hroch z Obce Kovářov.  
ČERVEN 
2. 6. 2014 – výlet Plzeň Zoo a Dinopark (4., 5. a 6. ročník) 
6. 6. 2014 – Školní akademie  
11. 5. – vystoupení žáků s programem na Vítání občánků Obce Chrášťany 
11. 6. – 14. 6. – výlet 7. ročníku Kokořínsko a okolí 
16. 6.  – Přemyslovci na českém trůně – knížata  - Agentura Pernštejni (ZŠ) 
17. 6. – výlet Hluboká nad Vltavou – lanový park (6. ročník) 
19. 6. – 22. 6. – výlet 8. ročník Karlštejn a okolí 
19. 6. – 20. 6. – výlet Bechyně RZ Cihelna pro 1. – 5. ročník  

 Cirkus 
24. 6. – I. stupeň exkurze v Záchranném hasičském sboru v Týně nad Vltavou 

 
Také v uplynulém školním roce byla pro žáky zajištěna řada kulturních akcí v systému 

"Mládež a kultura". Prakticky na všechny kulturní akce a představení musí žáci dojíždět mimo obec, 
což je časově i finančně náročné. 

Vystoupení žáků: 
Setkání důchodců – Dražíč, Chrášťany 
Vítání občánků – Dražíč, Chrášťany 
Vystoupení v Domově důchodců v Bechyni 
Školní akademie 
 

Akce v družině: 
Čertovské odpoledne 
Vánoční diskotéka 
Maškarní karneval 
Rej čarodějnic 

 

Spolupráce s obcemi, rodiči a ostatními organizacemi 

   Spolupráce školy s Obcí Chrášťany je na dobré úrovni. Zastupitelé obce úzce spolupracují s 
vedením školy na řešení problémů spojených s provozem školy, maximálně se snaží vyjít vstříc 
požadavkům školy a věnují značné finanční prostředky na zajištění provozu, údržby a zlepšení 
pracovních podmínek pro žáky i vyučující. 
   Spolupráce s obcí Dražíč, Hosty a Slabčice je také na velmi dobré úrovni. Při různých obecních akcí 
– rodáci, setkání důchodců, setkání rodáků a další děti ze školy vždy tvoří nedílnou součást 
kulturního programu – divadlo, zpěv, přednes, tanec. Žáci vyrábějí na tyto akce i upomínkové 
předměty. 
   Spolupráce s rodiči zůstává na stejné úrovni jako v předcházejících letech. Soustřeďuje se na setkání 
s rodiči při třídních schůzkách – 2 krát ročně (listopad, duben) a na individuálních konzultacích ze 
strany rodičů nebo školy kdykoliv.  Zájem rodičů je hlavně o třídní schůzky. Účast na nich je tradičně 
vysoká, zvlášť v nižších ročnících je účast rodičů téměř stoprocentní. O prospěchu a chování žáků jsou 
průběžně informováni prostřednictvím žákovských knížek a kázeňských listů. 
    Důležitým zdrojem informací pro rodiče se staly webové stránky školy, kde se dozvídají vše 
podstatné škole a najdou zde i různé formuláře ke stažení. 
   Dlouhodobě se nedaří zapojit rodiče do mimoškolních aktivit snahou školy je získat zájem rodičů o 
práci ve škole, proto u příležitosti Vánoc a Velikonoc jsou pořádány tzv. dílničky, na které jsou 
přizváni rodiče a spolu s dětmi vytvářejí a vyrábějí drobnosti související s těmito svátky.  
   Na škole je založeno sdružení SRPŠ, které pomáhá škole zajišťovat řadu akcí pro děti, podílí se na 
nich finančně i materiálně. Spolupráce školy a rodiny je oblast, které je potřeba se víc věnovat a dále 

ji rozvíjet. 

 

v Chrášťanech 30. 9. 2014                                                             Mgr. Miroslava Machová 

                                                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Chrášťany



 


