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Základní škola a Mateřská škola  Choustník, okres Tábor 

Choustník 3, 391 18 Choustník 

 tel.: 381 592 120, fax: 381 592 444, email: zschoust@volny.cz 
 

Právní forma:     příspěvková organizace s právní subjektivitou 

Zřizovatel školy:      Obec Choustník 

Součásti školy:     Základní škola, mateřská škola, školní 

družina        a školní jídelna 

Kapacita školy:     k 1. 9. 2016  ..... 200 žáků v ZŠ 

         .....   45 žáků v MŠ 

         .....   30 žáků v ŠD 

         ..... 190 jídel ve ŠJ 

Počet tříd:     9 tříd ZŠ, 2 třídy MŠ a 1 skupina ŠD 

Ředitel školy:     Ing. Karel Krejza (tel.: 381 592 120, linka *21, 

mobil: 602 166 415) 

Zástupce ředitele:    Mgr. Květoslava Vokalová  

(tel.: 381 592 120, linka *21) 

Výchovný poradce: Mgr. Alena Habisonová  

(tel.: 381 592 120, linka *21) 

Mateřská škola: vedoucí učitelka – Zdeňka Muselíková, 

tel.: 381 592 121  

Školní jídelna:     vedoucí – Pavla Ouředníková 

 (tel.:381 592 120, linka *22, 

mobil 722 711 838) 

Ekonomický úsek:    Romana Slancová (381 592 120, linka *23) 

 

Nadřízený orgán pro odvolání ve správním řízení: 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY 

tel.: 386 720 111 

 

Česká školní inspekce, jihočeský inspektorát – pracoviště Dukelská 455/23, 37001 České 

Budějovice 6 

 

Pedagogicko - psychologická poradna Tábor, Martina Koláře 2118, 390 01, tel.: 381 252 851 

Linka bezpečí: 800 155 555 

 

Vážení rodiče, 

na začátku letošního školního roku jsme opět připravili tento Zpravodaj ZŠ. 

Najdete v něm základní informace, které budete během školního roku potřebovat. V letošním 

školním roce vychází Zpravodaj základní školy s mírným zpožděním, které bylo způsobeno 

tím, že jsme Vám chtěli podat co nejaktuálnější informace o školním roce 2016/2017. Nelze 

vyloučit, že v průběhu školního roku nedojde k dalším legislativním změnám, o kterých Vás 

budeme samozřejmě informovat. Také v letošním školním roce obdrží Zpravodaj ZŠ a MŠ 

Choustník v tištěné podobě pouze rodiče žáků 1. třídy.  Pro ostatní rodiče je umístěn 

v elektronické podobě na webových stránkách školy. Doufám, že Zpravodaj ZŠ splní svůj účel 

a věřím, že v něm najdete všechny potřebné informace. Rádi přijmeme jakékoliv připomínky a 

náměty od Vás rodičů a budeme se je snažit zapracovat na nových webových stránkách.  

Veškerou správu www stránek si totiž děláme sami. Zpravodaj ZŠ v Choustníku bychom rádi 

mailto:zschoust@volny.cz
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vydávali i nadále a zaznamenali v něm tak všechny změny, které nastaly nejen v organizaci 

školního roku, ale i v životě naší, ale i Vaší školy.  

Jsme přesvědčeni, že tento Zpravodaj přispěje k navázání co nejužšího kontaktu mezi 

Vámi rodiči a školou a bude ku prospěchu především Vašim dětem. 
 

 

Několik vět úvodem 

 

Základní škola v Choustníku byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT 

č. j. 206/96-TA s účinností od 26. 2. 1996 (s pozdějšími změnami č. j. 206/97/1-TA, 

č. j. 206/98-TA, č. j. 206/99-TA a č. j. 206/00-TA). Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský 

zákon) se od 1. 9. 2005 změnil název školy na Základní školu a Mateřskou školu 

Choustník, okres Tábor. 

 

Škola sdružuje: 

1. Základní škola Choustník s kapacitou 200 žáků 

2. Mateřská škola s kapacitou 45 žáků  

3. Školní jídelna základní školy s kapacitou 190 jídel 

4. Školní družina s kapacitou 30 žáků 

ZŠ a MŠ v Choustníku navštěvují děti z 22 obcí podle trvalého bydliště o 

celkovém počtu 130 žáků. 

Letošní školní rok je již desátým rokem školním rokem, kdy se na naší škole učí 

podle školního vzdělávacího programu školy připraveného podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od 01. 09. 2016 platí aktualizovaný 

ŠVP zpracovaný podle upraveného RVP ZV. Došlo v něm k několika změnám, z nichž 

nejdůležitější jsou změny v oblasti podpory vzdělávání u žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami. V ostatních oblastech ke změnám nedochází.  

Změny, kterými prochází naše školství, byly nutné, neboť se zcela změnila situace, 

ve které naši žáci vyrůstají. Dnes není problém najít k jakémukoliv tématu nepřeberné 

množství informací, ale problém je, aby se žáci naučili s těmito informacemi pracovat. 

Nesmí však dojít k tomu, že z práce našich škol zmizí i to dobré, co budovaly celé 

generace učitelů a školských pracovníků. Vždyť metody práce a didaktické postupy 

používané ve „starých osnovách“ vznikaly ne v době ovlivněné komunistickou 

ideologií, ale v době první republiky a mnohdy ještě dříve, tedy v době, kdy naše 

školství patřilo k nejlepším v Evropě. Proto je mylná představa, že od školního roku 

2007/2008, kdy se začal školní vzdělávací program používat v 1. a 6. třídě, se vše 

změnilo k dobrému, zatímco do tohoto data bylo vše špatně. Já osobně považuji 

zahájení vyučování podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

pouze za první krok ve změnách, které naše školství v budoucnu čekají. Od počátku 

jsem kritizoval záměr zcela opustit myšlenku jednotných osnov. V diskuzích na různých 

poradách jsem navrhoval, aby z 80% zůstaly jednotné osnovy a z 20% je mohla škola 

doplnit podle svého zaměření a možností. To, že se k této myšlence začíná nyní 

přiklánět i MŠMT a zpracovalo vzorové a zatím nezávazné osnovy z  ČjL, Aj a M, je 

pro mne určitým zadostiučiněním, ale přichází bohužel zbytečně pozdě. 

Letošní školní rok je tedy již desátým rokem, kdy si ověřujeme, zda se nám školní 

vzdělávací program naší školy podařilo připravit tak, aby byl skutečně vzdělávacím 

programem pro všechny, ale také vzdělávacím programem pro budoucnost. K tomu, 

abychom si ověřili správnost nastoupené cesty, však potřebujeme především spolupráci 

rodičů. Rodiče je proto třeba co nejvíce zapojit do práce školy, naučit je, aby co nejvíce 

přicházeli mezi nás se svými problémy, s nimiž se setkávají při výchově svých dětí, 

s novými nápady a náměty pro naši práci. Škola zde přece nemůže být proto, aby před 

rodiče pouze stavěla problémy, ale naopak proto, aby jim je pomáhala řešit. Všemi 
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problémy se musíme zabývat a hledat to nejlepší řešení. I my se můžeme dopouštět 

chyb, vždyť chyb se nedopouští jen ten, kdo nic nedělá, ale z chyb je třeba se poučit.  

S radostí mohu konstatovat, že Základní škola v Choustníku prošla v uplynulých 

letech několika zásadními rekonstrukcemi (rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, 

stavba nové tělocvičny a rekonstrukce vlastní budovy s výměnou všech oken, 

zateplením pláště budovy a novou střechou, vše za zhruba 50 mil. korun). Po těchto 

rekonstrukcích patří ZŠ v Choustníku po materiální stránce mezi velmi kvalitně 

vybavené školy. V minulých letech bylo ukončeno čerpání finančních prostředků 

z projektu „Peníze EU do škol“. To nám umožnilo vybavit školu špičkovými učebními 

pomůckami. Ale kvalitní školu netvoří jen pěkná fasáda či nová okna, ale především 

spolupráce mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. A já chci věřit, že kvalitní atmosféru ve 

škole se nám daří postupně vytvářet. 

V loňském školním roce byla naše škola zapojena do projektové výzvy č. 56. 

Tento projekt umožnil čerpat až 500 000,- Kč na následující aktivity: „Čtenářské dílny 

jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“, „Zahraniční 

jazykové kurzy pro učitele“ a „Zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky“. To 

umožnilo zajistit studijní pobyt jedné pí učitelky v Berlíně, studijní pobyt dvou pí 

učitelek v Londýně a jazykově vzdělávací pobyt skupiny žáků ve Velké Británii. 

V rámci tohoto projektu jsme rovněž mohli čerpat finanční prostředky na nákup knih do 

školní knihovny pro žáky 1. i 2. stupně v celkové výši téměř 200 000,- Kč.  

Při přípravě nového školního roku jsme vycházeli z analýzy výsledků loňského 

školního roku, z výroční zprávy, z výsledků projektu Komplexní evaluační analýza 

společnosti SCIO a výsledků projektu Podpora přípravy k přijímacím zkouškám 

společnosti SCIO i z připomínek školské rady. Jak jsem již uvedl, z těchto podkladů 

vycházely i změny v našem školním vzdělávacím programu Škola pro všechny, škola 

pro budoucnost. Věřím, že tyto změny přinesou další zkvalitnění práce naší školy. 

Z těchto podkladů vychází i Roční plán práce na ZŠ a MŠ Choustník. Je zaměřen na 

odstranění zjištěných nedostatků a naopak se snaží pokračovat v dobrých zkušenostech. 

Součástí ročního plánu práce školy je i Plán výchovné práce ve školní družině. 

Samostatnou přílohou je potom Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

Plán ICT, Plán výchovného poradenství, Plán prevence sociálně patologických jevů, 

Plán EVVO, Plán zdravotní a tělesné výchovy a Plán kontrolní a hospitační činnosti. 

 

     Karel Krejza, ředitel ZŠ a MŠ v Choustníku 

 

1. Organizace školního roku 2016/2017 

 

1.1. Termíny 

 

1.1.1. Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních 

školách, základních uměleckých školách a konzervatořích  

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.  

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční 

prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017. Hlavní 

prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. Období školního 

vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.   
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Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 

jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín  

Okresy, obvody hl. města Prahy  

6. 2. - 12. 2. 2017  Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, 

Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, 

Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek  

13. 2. - 19. 2. 2017  Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, 

Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 

Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, 

Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový 

Jičín  

20. 2. - 26. 2. 2017  Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, 

Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, 

Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 

Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, 

Náchod, Bruntál  

27. 2. - 5. 3. 2017  Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, 

Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, 

Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad 

Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, 

Jeseník  

6. 3. - 12. 3. 2017  Benešov, Beroun, Rokycany, České 

Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, 

Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, 

Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov  

13. 3. - 19. 3. 2017  Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, 

Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, 

Karviná  

 

1.1.2. Zahájení školního roku 

 

- zahajovací pedagogická rada: Pá, 02. 09. 2016 v 13. 00 hodin 

- školní rok „slavnostně“ začíná: Čt, 01. 09. 2016 v 7. 50 hodin 

- začátek pravidelného školního vyučování: Pá, 02. 09. 2016 

 

1.1.3. Státní svátky a ostatní svátky (dny pracovního volna) 

 

- St, 28. 09. 2016 – Den české státnosti 

- Pá, 28. 10. 2016  – Den vzniku samostatného československého státu 

- Čt, 17. 11. 2016  – Den boje za svobodu a demokracii 

- Ne, 01. 01. 2017 – Den obnovy samostatného českého státu 

- Po, 08. 05. 2017 – Den vítězství 

- St, 05. 07. 2017 – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

- Čt, 06. 07. 2017  – Den upálení Mistra Jana Husa 

- So, 24. 12. 2016  – Štědrý den 

- Ne, 25. 12. 2016  – 1. svátek vánoční 

- Po, 26. 12. 2016  – 2. svátek vánoční 

- Ne, 01. 01. 2017 – Nový rok 

- Pá, 14. 04. 2017 – Velký pátek   

- Po, 17. 04. 2017 – Velikonoční pondělí 
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- Ne, 01. 05. 2017 – Svátek práce 

 

1.1.4. Významné dny (pracovní dny), možno využít při výuce 

 

- Po, 16. 01. 2017 – Den památky Jana Palacha 

- Pá, 27. 01 2017 – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 

lidskosti 

- St, 08. 03. 2017 – Mezinárodní den žen 

- Ne, 12. 03. 2017  – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě 

- Út, 28. 03. 2017 – Den narození Jana Ámose Komenského 

- Pá, 07. 04. 2017 – Den vzdělanosti 

- Pá, 05. 05. 2017 – Květnové povstání českého lidu 

- Po, 15. 05. 2017  – Den rodin 

- So, 10. 06. 2017  – Vyhlazení obce Lidice 

- Út, 27. 06. 2017  – Den památky obětem komunistického režimu 

- Pá, 11. 11. 2016  – Den válečných veteránů 

 

1.1.5. Další významné dny ČR ( pracovní dny ) 

 

- Po, 26. 09. 2016  – Evropský den jazyků 

- St, 05. 10. 2016 – Mezinárodní den učitelů  

- Čt, 01. 06. 2017 – Den dětí v České republice 

 

1.1.6. Vydání vysvědčení  

 

                            den vydání žákům 

- pololetní            úterý, 31. 01. 2017 

- výroční              pátek, 30. 06. 2017 

 

1.1.7. Pedagogické rady 

 

- Pá, 02. 09. 2016  – zahajovací, organizace a hlavní úkoly školního roku 

2016/2017 

- Pá, 25. 11. 2016  – hodnotící, prospěch a chování žáků v 1. čtvrtletí školního roku 

2016/2017 

- Pá, 27. 01. 2017  – pololetní klasifikační, prospěch, chování a absence žáků za 

1. pololetí školního roku 2016/2017 

- Pá, 21. 04. 2017  – hodnotící, prospěch a chování žáků ve 3. čtvrtletí školního 

roku 2016/2017 

- Pá, 23. 06. 2017  – závěrečná klasifikační, prospěch, chování a absence žáků za 2. 

pololetí školního roku 2016/2017 

- Pá, 30. 06. 2017   – závěrečná hodnotící, hodnocení školního roku 2016/2017 

 

Poznámka: 

Program, případně termín pedagogických rad bude průběžně aktualizován, nebo může 

být svolána mimořádná pedagogická rada, vyskytnou- li se během školního roku aktuální nebo 

naléhavé úkoly.   

 

1.1.8. Třídní schůzky s rodiči 

 

− Čt, 29. 09. 2016 od 16. 30 hodin – informativní 1. třída (případně další třídy 

1. stupně a 6. a 9. třída) 
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− Čt, 01. 12. 2016 od 16. 30 hodin - podzimní, po ukončení 1. čtvrtletí 

− Čt, 27. 04. 2017 od 16. 30 hod. – jarní, po ukončení 3. čtvrtletí + beseda pro 

žáky 8. třídy a jejich rodiče s pracovníkem ÚP v Táboře k volbě povolání  

− konzultační hodiny pro rodiče – kdykoliv po dohodě 

Poznámka: 

Mimořádné třídní schůzky může svolat třídní učitel po konzultaci s ředitelem školy, 

kdykoliv se objeví aktuální problémy. 

 

2. Předškolní vzdělávání 

 

2.1. Důležité změny platné od školního roku 2016/2017 

 

− Zápis k předškolnímu vzdělávání  

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 

2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se 

zřizovatelem.  

− Doporučení MŠMT k vyzvedávání dětí z mateřské školy po ukončení provozu  

MŠMT připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání 

dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové 

situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě. 

Doporučení je dostupné na http://www.msmt.cz/file/36627/.  

− Informace o bezúplatném předškolním vzdělávání  

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. 

Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě 

vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního 

vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením uvedené v § 16 odst. 

9 školského zákona. 

 

3. Základní vzdělávání 

 

3.1. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona 

nově od 1. dubna do 30. dubna 2017. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. 

Metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce je zveřejněno na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-

povinne-skolni-dochazce. 

 

4. Nabídka zájmové mimoškolní činnosti ve školním roce 2016/2017 

 

Nabídka mimoškolní činnosti je i v letošním školním roce mimořádně bohatá a věříme, 

že každý žák si může podle svých zájmů vybrat. Práci v zájmových útvarech velmi 

doporučujeme, protože jde o smysluplné využití volného času, které obohatí dovednosti 

Vašeho dítěte o další oblasti.  

 

Vedoucí  Zájmová činnost  

M. Kůrková Kroužek čtení pro dyslektiky 

M. Kůrková Kroužek flétna 

J. Reisnerová Pěvecký kroužek pro žáky 1. stupně 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce
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J. Reisnerová Pěvecký kroužek pro žáky 2. stupně 

J. Reisnerová Hra na kytaru pro pokročilé 

R. Mikšová Kroužek etické výchovy – 1. stupeň 

J. Vosátková Kroužek turistický – 1. stupeň 

J. Vosátková Kroužek sportovní – 1. stupeň 

I. Míková Logopedický kroužek 

I. Míková Kroužek dyslektický  

L. Hercíková Sportovní a pohybové hry – 2. – 7. třída - florbal 

L. Hercíková Sportovní a pohybové hry – 5. – 9. třída, výběr - florbal 

L. Hercíková Sportovní a pohybové hry – 2. stupeň - volejbal 

J. Vágnerová Příprava z M ke studiu na středních školách 

A. Habisonová Fyzikální kroužek 

J. Krejzová Školní knihovna 

J. Vágnerová Přírodovědný kroužek 

J. Vágnerová + 

A. Habisonová Matematický kroužek 

M. Malečová Dramatický kroužek 

K. Vokalová Hudební kroužek – hra na akordeon, začátečníci 

K. Vokalová Hudební kroužek – hra na akordeon, pokročilí 

J. Krejzová Příprava z Českého jazyka ke studiu na středních školách 

I. Havlínová ZUŠ O. Nedbala Tábor, sólový zpěv 

I. Míková,  

J. Vosátková Plavecký výcvik (začátečníci a pokročilí) 

M. Kůrková Projekt Děti do bruslí 

A. Habisonová, 

L. Hercíková Lyžařský výcvik (začátečníci a pokročilí) 

J. Vosátková Letní turistický kurz 

R. Jindra Stolní tenis 

J. Hamberger Nepovinný předmět Náboženství 

Manželé Pospíšilovi Keramický kroužek 

P. Procházka, 

D. Adámková Karate 

 

5. Spolupráce rodičů se školou – možnosti získávání informací, předávání připomínek, 

námětů apod. 

 

Možností zapojení rodičů do činnosti školy, předávání připomínek, námětů pro další 

práci je celá řada a znova opakuji, že budeme jenom rádi, pokud je budete využívat. 

 

a) základním informačním zdrojem jsou třídní schůzky konané pravidelné 2 x 

ročně a dále podle potřeby, 
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b) pro lepší spolupráci školy s Vámi, s rodiči, pokračuje osvědčená činnost 

výboru SRPDŠ, který je sestaven tak, aby v něm každá třída měla svého 

zástupce. Své připomínky, dotazy a náměty můžete tedy adresovat svým 

třídním zástupcům v tomto výboru, který je potom anonymně tlumočí na 

společné schůzce výboru SRPDŠ. Činnost výboru SRPDŠ pokračuje i po 

zřízení školské rady. 

 Seznam jmen zástupců ve výboru SRPDŠ: 

P. Ouředníková (1. tř.), K. Tíkalová (2. tř.), H. Stuchlíková (3. tř.), J. 

Kubínová (4. tř.), P. Dětský (5. tř.), M. Horňáčková (6. tř.), M. Vančatová 

(7. tř.) - předsedkyně, M. Brabcová (8. tř.), D. Černošková (9. tř.), 

R. Slancová  - pokladník 

c) podle zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání je na naší škole zřízena od 1. 1. 2006 Školská 

rada při ZŠ v Choustníku, která je 6-ti členná. Třetina členů školské rady 

zastupuje zřizovatele ZŠ, třetina zastupuje zákonné zástupce nezletilých žáků 

a třetina pedagogické pracovníky školy. 

  

Složení školské rady při Základní škole a Mateřské škole Choustník od 01. 

01. 2015 

 

Zástupci zřizovatele: 

Pan Petr Dvořák - předseda 

Paní Veronika Jakeš  

 

Zástupci rodičů: 

Paní Martina Vančatová 

Paní Magda Jordáková 

 

Zástupci pedagogických pracovníků 

Paní Eva Pekařová  

Paní Jana Reisnerová – zapisovatelka 

 

I členům školské rady můžete tlumočit své připomínky a náměty pro 

zlepšení práce školy 

 

d) další možností zapojení do činnosti školy jsou konzultační hodiny všech 

pedagogických pracovníků, kteří jsou Vám k dispozici podle Vaší potřeby a 

po dohodě 

e) každý rodič může kdykoliv navštívit vyučovací hodinu, aby se podíval, jak 

probíhá vyučování ve třídě, kterou navštěvuje jeho dítě 

f) k předávání námětů je možné využívat také webové stránky školy, kde jsou 

nejenom informace o činnosti školy, ale i možnost, jak předat své 

připomínky vedení školy 

g) každý rodič může samozřejmě navštívit kdykoliv ředitele školy a projednat 

s ním případné připomínky k činnosti školy 

 

6. Postup při úrazu žáka ve škole 

 

Žák ohlásí úraz učiteli nebo jiné dospělé osobě ihned po úrazu. Škola vyplní záznam o 

úrazu, jehož kopii obdrží zákonní zástupci žáka spolu s formulářem „Posudek o bolestném“, 

který vyplní lékař po ukončení léčení. 
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Po ukončení léčení předá žák posudek a potvrzení o zaplacení poplatku za jeho 

vystavení svému třídnímu učiteli. Pro rychlé vyřízení pojistné události je třeba, aby rodiče 

ohlásili každou změnu zdravotní pojišťovny žáka nejpozději do 5-ti dnů po každé změně. 

 

7. Postup při odcizení osobních věcí žáka 

 

 Žák ohlásí ztrátu třídnímu učiteli, případně se informuje u p. školníka, který 

shromažďuje nalezené věci. Pokud se hledané předměty skutečně nenajdou, škola vyplní 

formulář o pojistné události, který rodiče doplní dokladem o koupi odcizené věci, případně 

čestným prohlášením o ceně zboží a datu koupě. Proto je důležité uschovat doklady o koupi 

především dražších věcí pro své děti. Pojišťovna hradí pouze věci odcizené ze zajištěných 

prostor (zamčená šatna atd.). 

Rádi bychom upozornili rodiče, že je v jejich zájmu, aby žáci nenosili do školy větší 

finanční částky, cenné předměty apod. Pokud mají přinést do školy peníze, mají možnost si je 

uložit u třídního učitele, podobně při hodinách TV u vyučujícího. 

V letošním školním roce je škola pojištěna u České kooperativy.  

 

8. Volba cizího jazyka 

 

Vážení rodiče, na naší škole se začíná s výukou prvního cizího jazyka již ve druhé třídě. 

Podle pokynů MŠMT je naší povinností nabídnout žákům (a tím především Vám rodičům) 

jako první výuku anglického jazyka. V případě, že byste zvolili jiný cizí jazyk, upozorňujeme 

Vás, že nemusí být zajištěna návaznost výuky cizího jazyka při přechodu na střední školu. O 

volbě prvního cizího jazyka se budete rozhodovat na konci první třídy, a je tedy třeba, abyste 

v průběhu školního roku zvážili všechny okolnosti. Vzhledem k personálnímu i materiálnímu 

vybavení školy Vám jednoznačně doporučujeme anglický jazyk. 

Po novele školského zákona zavádíme povinnou výuku dalšího cizího jazyka. Vzhledem 

k tomu, že žáci musí absolvovat na druhém stupni celkem 6 hodin výuky dalšího cizího jazyka 

týdně, žáci absolvují v 7., 8. a 9. třídě vždy dvě hodiny dalšího cizího jazyka týdně.  

 

9. Integrace (pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení) 

 

I v letošním školním roce je na naší škole několik žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro každého z nich vyučující jednotlivých předmětů 

zpracovali individuální vzdělávací plány výuky s ohledem na jejich vývojové poruchy učení. 

Pedagogicko – psychologická poradna Tábor a Speciální pedagogické centrum Strakonice 

hodnotí naši školu jako jednu z nejlepších při práci s těmito žáky. I v letošním školním roce 

mají žáci 1. st. možnost navštěvovat kroužek určený dětem s poruchami psaní a čtení, který 

vedou pí učitelky J. Vosátková a M. Kůrková. Pí učitelka I. Míková navíc vede logopedickou 

poradnu s péčí o žáky s logopedickými obtížemi. Při volbě vhodných vyučovacích metod úzce 

spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Táboře. 

Pokud i Vy pozorujete v chování či učení svých dětí určité změny, rádi zprostředkujeme 

i Vám kontakt s odborníky v PPP v Táboře, kteří nám pomohou určit příčiny těchto změn a 

najít vhodné prostředky k jejich odstranění. 
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10. Ze zajímavých akcí,  které připravila naše škola pro žáky (podrobný popis 

připravovaných akcí je v Ročním plánu práce školy na školní rok 2016/2017, který bude 

umístěn na webových stránkách školy) 

 

Akce Připravuje 

Předpokládaný 

termín 

− Příprava žáků k přijímacím zkouškám 

z Čj a M 

J. Krejzová 

J. Vágnerová 

V průběhu školního 

roku 2016/2017 

− Exkurze Praha – Hrdličkovo muzeum 

člověka, Chlupáčovo muzeum geologie 

Země, Botanická zahrada UK Praha 

J. Vágnerová Říjen 2016 

− Víkendový přírodovědně zaměřený 

pobyt v katastru obce Blatnice 

J. Vágnerová, 

L. Hercíková, 

A. Habisonová 

Září 2016 

− Exkurze Temelín – 2. st. A. Habisonová, 

J. Krejzová, 

L. Hercíková, 

J. Vágnerová 

Podzim 2016 

− Ekostezka – přírodovědně zaměřená 

soutěž 

Jaro 2017 J. Vágnerová, 

L. Hercíková 

− Ukliďme si svět – 1. – 9. ročník Duben 2017 L. Hercíková, 

J. Vágnerová 

− Beseda s pracovníkem ÚP Tábor 

k volbě povolání 

22. září 2016 A. Habisonová 

− cvičení v přírodě se zaměřením na 

chování člověka za mimořádných 

situací (rozsah 4 vyučovací hodiny). 

A. Habisonová 

(2. stupeň), I. Míková 

(1. stupeň) 

Září 2016 (podle 

počasí) 

− pro rodiče žáků 1. třídy připravit akci 

„Co jsme se již naučily“ nebo „Čtení ze 

slabikáře“ apod.  

M. Kůrková Jaro 2017 

− pro žáky 1. stupně připravit akci 

„Pohádková noc“ s přespáním ve škole 

doplněnou o různé soutěže apod. 

(večerní táborák). 

Učitelky 1. stupně 2. pololetí školního 

roku 2016/2017 

− připravit besedu pro rodiče, žáky a 

učitele o nebezpečí šikany, případně na 

jiná témata podle možností a nabídky 

L. Hercíková V průběhu školního 

roku 2016/2017 

podle nabídky 

− pro žáky 8. třídy zajistit návštěvu 

komunitního centra Auritis v Táboře 

L. Hercíková Červen 2017 

− v rámci projektu zvyšování tělesné 

zdatnosti dětí připravit pro žáky 

2. stupně lyžařský výcvikový kurz na 

Novopacké boudě v Krkonoších  

L. Habisonová, 

L. Hercíková, K. 

Krejza 

18. 02. – 25. 02. 

2017, Novopacká 

bouda, Krkonoše 

− v rámci projektu zvyšování tělesné 

zdatnosti dětí připravit pro žáky 

1. stupně letní turistický kurz  

K. Krejza, J. Vosátková Jaro 2017 

− v rámci projektu zvyšování tělesné 

zdatnosti dětí organizačně zajistit pro 

žáky 3. a 4. třídy plavecký kurz 

v táborském bazénu 

K. Krejza, I. Míková, 

J. Vosátková 

Září – listopad 2016 
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− v rámci projektu zvyšování tělesné 

zdatnosti dětí zapojit žáky naší školy do 

projektu Děti do bruslí – předškoláci 

v MŠ, žáci 1. a 2. třídy ZŠ 

M. Kůrková, 

E Pekařová 

Září – listopad 2016 

− připravit tradiční sportovní den na ZŠ 

v Choustníku – možno spojit se Dnem 

dětí 

M. Kůrková, L. 

Hercíková 

Červen 2017 

− škola je zapojena do projektu „Školní 

mléko“ a „Ovoce a zelenina do škol“ 

Třídní učitelky V průběhu školního 

roku 2016/2017 

− program při příležitosti vánočních 

svátků – zahájení Adventu, vánoční trh  

J. Reisnerová, J. 

Krejzová 

Listopad, prosinec 

2016 

− školní akademie na závěr školního roku J. Vosátková, K. 

Vokalová 

Květen nebo červen 

2017 

− zajistit předvánoční a jarní vystoupení 

pěveckého sboru Novita ze Soběslavi v 

choustnickém kostele (podmíněno 

souhlasem představitelů katolické 

církve s vystoupením v kostele) 

K. Krejza Prosinec 2016, jaro 

2017 

−  vystoupení v Domově důchodců v 

Budislavi 

M. Kůrková, M. 

Malečová 

Prosinec 2016 a 

květen 2017 

− zajistit pokračování činnosti 

detašovaného pracoviště ZUŠ O. 

Nedbala v Táboře (hudební obor – 

sólový zpěv).  

K. Krejza, I. Havlínová Průběžně 

 

 

11. Závěrem 

 

Výbor SRPDŠ, rada školy a vedení školy děkuje touto cestou všem, kteří věnovali naší 

škole sponzorský dar. Tyto dary byly využity výhradně k rozšíření aktivit žáků, na odměny 

žákům za výborné výsledky ve škole i při různých soutěžích a pro zlepšení prostředí ve škole. 

Z nejvýznamnějších sponzorů bychom rádi jmenovali alespoň: 

INTERSNACK a. s. Choustník 

OPEKO spol. s r. o 

COOP Choustník 

Pekařství Štěch Planá nad Lužnicí 

Paní Dětská 

Zároveň bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za maximální podporu 

rozvoje Základní školy v Choustníku. Je především zásluhou Obce Choustník, že se podařilo 

realizovat akce, po kterých jsem se zmínil v úvodu Zpravodaje ZŠ.   

Předchozí školní rok 2015/2016 byl po stránce vzdělávací velmi úspěšný. Svědčí o tom 

výsledky našich žáků ve srovnávacích testech společnosti SCIO, v mezinárodní matematické 

soutěži Klokan atd. Mimořádně úspěšní byli žáci naší školy také v dalších soutěžích na úrovni 

okresu. Škola se rovněž podílela na kulturním životě v obci (Vánoční besídka, Školní 

akademie, vystoupení v DD Budislav na Vánoce a ke Dni matek, Dětský karneval atd., 

vystoupení Pěveckého sboru Novita).  

Závěrem bychom Vás rádi ujistili, že chceme v dalším rozvoji Základní školy a 

Mateřské školy v Choustníku pokračovat tak, aby s její činností byla spokojena obec, 

veřejnost, ale především Vy a Vaše děti. 


