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Výroční zpráva o činnosti školy           Školní rok: 2017/2018 
 

Část a) Základní údaje o škole 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Choustník, okres Tábor 

Sídlo školy: Choustník 3, 391 18 Choustník 

Telefon: 381 592 120, fax: 381 592 444, e-mail: zschoust@volny.cz,  

www stránky: www.zschoust.cz 

Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou 

IČO: 47 268 034 

Zřizovatel školy: obec Choustník 16, 391 18 Choustník 

Ředitel školy: Mgr. Karel Zvěřina, Choustník 3, 391 18 Choustník 

Telefon: 381 592 120, 601142627, e-mail : zschoust@volny.cz,  

Statutární zástupkyně ředitele: Mgr. Květoslava Vokalová, E. Beneše 128/2, 392 01 Soběslav 

Telefon: 381 592 120, e-mail: vokalova@zschoust.cz 

Všechny druhy škol a školských zařízení: plně organizovaná základní škola, mateřská škola, 

školní družina, školní jídelna 

Vedoucí učitelka MŠ:  Zd. Muselíková, Hlavňov 38, 391 01 Soběslav 

 tel.: 381 592 121 

Vedoucí školní kuchyně: Pavla Ouředníková, Krtov 62, 392 01 Soběslav 

Telefon: 381 592 120 linka *22, mobil: 722 711 383 

Vychovatelka školní družiny: Dana Punčochářová, Choustník 64, 391 18 Choustník, mobil: 

728 863 106 

Datum zařazení do sítě: 20. 4. 1996 

Školská rada pracuje od 1. 1. 2018 ve složení: 

Členové:  P. Dvořák 

 V. Jakeš 

 M. Jordáková 

 J. Komárek 

                     M. Kůrková 

                     E. Pekařová 

 

Předsedkyně výboru: KPŠ: M. Vančatová, ve výboru má zastoupení každá třída. 
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Základní informace: 

 

Celková kapacita školy a jejích součástí ZŠ ŠD MŠ ŠJ 

Počty žáků 200 30 45 190 

 

Údaje o počtu žáků (údaje z konce školního roku) 

 

 

Počet tříd 

Celkový 

počet žáků Počet žáků na 1 třídu 

Počet žáků na 

1 učitele 

Školní rok 

2017/2018 9 137 15,22 11,42 

 

Školní družina: 

 

Ve školní družině bylo zapsáno 30 žáků. Vedle běžné činnosti měla ŠD ve svém 

programu rovněž dopravní výchovu žáků, přípravu na dopravní soutěže, podílí se na výzdobě 

školy a na programu veřejných vystoupení. Účast školního družstva na okresním kole 

dopravní olympiády byla velmi úspěšná. 

 

Část b) Přehled vzdělávacích programů 
 

Školní rok 2017/2018 

Název Číslo jednací v ročníku 

Školní vzdělávací program 

– škola pro všechny, škola 

pro budoucnost ZŠMŠ/256/2007 Všechny ročníky 

Školní rok 2016/2017 

Název Číslo jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program 

– škola pro všechny, škola 

pro budoucnost ZŠMŠ/256/2007 Všechny ročníky 

 

Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu k věkovým zvláštnostem žáků, péče o 

talentované a zaostávající žáky, integrace postižených dětí atd.) 

 

Ve škole  k 30. 09. 2017 bylo 13 žáků s podpůrnými opatřeními 2. a 3. stupně. S těmito 

žáky se pracovalo podle doporučení SPC a PPP. 

O žáky se slabším prospěchem bylo pečováno většinou formou individuálního přístupu 

podle  zájmu rodičů, žáků a s ohledem na odjezdy autobusů do míst jejich bydliště. 



 Talentovaní žáci využívali možnosti práce v kroužcích a účasti na olympiádách a 

ostatních soutěžích. Po zvládnutí základního učiva byly žákům individuálně zadávány k 

řešení obtížnější úkoly.  

 

Část c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

a) Konkrétní údaje o pracovnících školy, kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 

Jméno, příjmení, titul Kvalifikace, zařazení 

 

Karel Zvěřina, Mgr. VŠ - učit., 2.st, ředitel 

 

Květoslava Vokalová, Mgr. 

VŠ - učit. 2. st., zástupkyně 

ředitele 

 

Ivana Míková, Mgr. VŠ – učit., 1. stupeň – 4. tř. 

 

Marie Kůrková, Mgr. VŠ – učit., 1. stupeň – 2. tř. 

 

Jana Reisnerová, Mgr. VŠ – učit., 1. stupeň – 3. tř. 

 

Radka Mikšová, Mgr. VŠ – učit, 2.stupeň – 6.tř.  

Jana Vosátková, Mgr. VŠ – učit., 1. stupeň – 1. tř. 

 

Miluše Křepelková, Mgr.  VŠ – učit., 1. stupeň – 5.tř  

 Lenka Hercíková, Mgr. 

Ivana Ludvíková, Mgr. VŠ – učit., 2. stupeň – 7. tř. 

 

Alena Habisonová, Mgr. VŠ - učit., 2. stupeň – 8.tř 

 Jiřina Krejzová, Mgr. 

 A. Strouhalová, MA VŠ – učit., 2. stupeň – 9. tř.  

 

Jitka Vágnerová, Mgr. VŠ – učit., 2. stupeň  

    

Romana Slancová 

SV s mat. zk. - ekonomické, 

ekonomka 

 

Václav Slanec SV s výuč. listem, školník 

 Veronika Petrů 

Marie Pychová 

 SV s výuč. listem, uklízečka 

 Jaroslava Kazdová 

 SV s výuč. listem, uklízečka 

    

   

Dana Punčochářová 

SV s mat. zk.-pedagogické, 

vychovatelka ŠD 

 



   

Zdeňka Muselíková 

SV s mat. zk.-pedagogické, 

vedoucí učitelka. MŠ 

 

Eva Pekařová 

VŠ s bakalářskou zkouškou 

- pedagogické, učitelka MŠ 

 

Marta Bělohlavová 

SV s výuč. listem, 

kuchařka, uklízečka 

 

Pavla Dvořáková SV s mat. zk., učitelka MŠ 

    

Pavla Ouředníková SV s mat. zk., vedoucí ŠJ 

 

Anna Šimečková 

SV s výuč. listem, vedoucí 

kuchařka  

Vlasta Anděrová ZV, kuchařka 

 

Martina Škrletová SV s výuč. listem, kuchařka 

    

 

b) Počet absolventů, kteří během školního roku nastoupili na školu 

 

Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

1 0 

 

c) Počet zaměstnanců, kteří během školního roku nastoupili nebo odešli 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Nastoupili 2  2  

Odešli 
na jinou školu 

mimo školství a 

do důchodu na jinou školu 

mimo školství a 

do důchodu 

0 2  0 2 

 

d) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 

 

 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Důchodový věk 2 1 

Bez odborné kvalifikace 0 0 

 

 



 

 

Část d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce, rozhodnutí o následném 

přijetí 
 

a) Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb. o 

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

eventuálně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Počet žáků u zápisu do ZŠ 18  *** 

Odklad školní docházky 4 *** 

Počet žáků zapsaných do 

ZŠ 14 + 1 *** 

Počet žáků zařazených do 

ŠD 30 *** 

Počet dětí u zápisu do MŠ 13  *** 

Počet dětí nově přijatých 

do MŠ 16 *** 

 

b) Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky: 

 

*** 

 

Část e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP, o 

výsledcích přijímacího řízení na střední školy atd. 
 

a) Počty žáků ve třídách a jejich prospěch (údaj z konce školního roku) 

 

Třída 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

Slovní 

hodnocení 

Nehodnocen 

z některého 

předmětu 

1. 20 19 0 1 1 0 

2. 17 13 3 1 1 0 

3. 12 8 4 0 0 0 

4. 19 11 8 0 0 0 

5. 16 8 8 0 0 0 



1. st. 84 59 23 2 2 0 

6. 13 6 7 0 0 0 

7. 14 4 10 0 0 0 

8. 13 2 11 0 0 0 

9. 13 2 11 0 0 0 

2. st. 53 14 39 0 0 0 

Celkem 137 73 62 2 2 0 

 

b) Průměrný prospěch (údaj z 1. a 2. pololetí školního roku) 

 

Stupeň školní 

docházky Školní rok 2017/2018 Školní rok 2016/2017 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň 1,231 1,305 1,251 1,279 

2. stupeň 2,010 2,065 2,005 2,131 

 

c) Snížený stupeň z chování (údaje z konce školního roku) 

 

Stupeň z 

chování 

Školní rok 

2017/2018 

Školní rok 

2016/2017 

Počet  Procento Počet  Procento 

2 2 1,459 2 0,8 

3 1 0,729 1 0 

 

d) Celkový počet zameškaných a neomluvených hodin 

 

 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2016/2017 

Celkový počet 

zameškaných hodin za obě 

pololetí  11201 11 328 

Na jednoho žáka 81,759 78, 80 

Z toho neomluvených 54 0 



Na jednoho žáka 0,394 0 

 

e) Výsledky přijímacího řízení (13  žáků)  

 

Typ školy počet 

Gymnázium 4 - leté 1 

Gymnázium 

soukromé 
1 

SOŠ 4 - leté 8 

SOU 3 - leté 5 

Gymnázium 6 - leté 1 

Gymnázium 

soukromé 
0 

Souhrn 16 

 

 

Část f) Údaje o plnění programu prevence sociálně patologických jevů ve 

školním roce 2017 - 2018 

 

 Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu ve školním roce 

2017/2018 

 

Hodnocení plnění vychází z rámcového programu školy, z ročního plánu prevence 

sociálně patologických jevů, z dotazníku, který se zaměřuje na otázky vztahů ke škole, vlastní 

odpovědnost při utváření školní atmosféry, na vztahy a důvěru mezi žáky a učiteli, využívá 

sledování patologického chování žáků školy. 

 

1. Činnost primární prevence je založena na vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, 

rozvoji osobnosti žáka a vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a mezi učiteli a žáky.  

2. Již od prvního stupně je rozvíjena důvěra žáka k učiteli. Ve škole funguje komunikační 

kroužek, kde se žáci formou her učí vyjádřit, pojmenovat své problémy. 

3. Forma informací je přiměřená věku dítěte, pokud se dítě svěří, není odsuzováno, ale 

hledáme společné řešení. 

4. Jako jeden z komunikačních prostředků slouží schránka důvěry (pro řešení citlivých 

problémů) a nástěnka s informacemi a důležitými čísly pro řešení krizových situací. 

5. V nespecifické prevenci se daří organizovat volnočasové aktivity, rozvíjející nadání a 

zájmy žáků. Kroužky jsou přístupné všem žákům bez rozdílu v nadání. Cílem je aktivní 

využití volného času, které by mu přinášelo pozitivní pocity.  

6. Nedílnou součástí prevence je spolupráce rodič - učitel - žák. Kromě tradičních schůzek 

organizujeme netradiční posezení dětí, učitelů a žáků. Letos se uskutečnilo ve většině 

tříd prvního stupně a ve dvou třídách druhého stupně. 

7. Specifická prevence: Cíleně pracujeme na rozvoji osobnosti a sebedůvěry žáka, aby 

prožíval uspokojení v reálném životě. Letošní plán prevence je zaměřen na práci se 

třídou a odstraňování negativních jevů ve třídních kolektivech a zlepšení vztahů mezi 

žáky. Mezi žáky panují po odchodu problémového žáka lepší vztahy než v minulosti. 



Letos se objevily a vyřešily krádeže peněz ve školní družině. Problémy s kuřáctvím se 

sice nepodařilo odstranit, ale oproti loňskému roku je počet žáků experimentujících 

s cigaretou nižší.   Osvědčil se systém informace rodičům vždy, když je z žáka cítit kouř. 

Děti se jen pomalu učí rozlišovat žáky na ty, kteří něco umí a na ty, kteří jen na sebe 

upozorňují. Některým žákům dělá problém rozpoznat a stanovit hranice chování. Velmi 

pozitivní vliv na změnu chování mezi dětmi má pobyt na LVVZ a letním turistickém 

kurzu, kde se děti učí pomáhat, spolupracovat, komunikovat, akceptovat řád a řešit 

problémy.  

8. Vedeme žáky k odpovědnosti a cílevědomosti. Snažíme se je naučit vytvářet vlastní 

program a dosažitelný cíl. 

9. Zařazujeme do hodin Prvouky Zdravotní a Pracovní výchovy, Základů společenské 

výchovy etickou výchovu a specifickou primární prevenci. Letos žáci s pomocí učitelů 

vyrobili vánoční výrobky, které spolu prodávali na dobročinném školním vánočním trhu. 

10. Pravidelný osvětový program ve spolupráci s Policií ČR letos proběhl pro  žáky školy. 

11.  Žáci školy se zúčastnili dopravní soutěže, kde předvedli teoretické i praktické znalosti 

dopravních předpisů na úrovni chodce a cyklisty. Nejšikovnější reprezentují školu na 

sportovních a předmětových olympiádách. 

12. Ke Dni Země již každoročně uklízíme okolí školy a hradu a i letos v rámci projektu 

environmentální výchovy proběhla „Choustnická ekostezka“. 

13. Pedagogové využívají možností školení v oblasti problematiky drog i výchovny a práce 

s problémovými žáky, či kolektivy. 

 

 Základní údaje 
 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí závěrečná zpráva 

o plnění MPP 

ZŠ a MŠ Choustník, Choustník 3 391 18 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Karel Zvěřina 

Telefon na ředitele 601 142 627 

E-mail na ředitele zschoust@volny.cz 

 

 

 Počet 

Školní metodici prevence               1 

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem               Ne 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence Ne 

 

Vlastní 

kabinet 

Sám Ano 

S výchovným poradcem Ne 

S jinými pedagogy Ne 

Školní preventivní tým *)      Ano 
*)

 metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, psycholog atd. 
 

Použité zkratky:  

MPP – Minimální preventivní plán 

RCH – Rizikové chování 



NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

 

ZÍSKANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA PREVENCI RCH 

 

 Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 
Účel  Získaná celková částka 

Nežádala *** *** 

   

   

   

 

 Práce pedagogického sboru  
 

 Témata v oblasti rizikového chování , o která je mezi pedagogy největší zájem: 

 

 Práce s agresivním žákem 

 Práce s třídním kolektivem 

 Kyberšikana, nebezpečí internetu 

 

  

 SPOLUPRÁCE S RODIČI  
 

AKTIVITY PRO RODIČE V OBLASTI PREVENCE SPJ                             

 (PŘEDNÁŠKY, BESEDY NA TÉMA PREVENCE SPJ) 

 
Název aktivity Datum konání Realizátor, 

přednášející 

Zdravá výživa – 1. a 2. stupeň a rodiče 1.12. 2017  

   

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 
 

Název aktivity Datum konání 

Vedoucí 

programu 

1. Adventní trh- prodej výrobků žáků, posezení u kávy 

a punče 13. 12. 2017 Tř. učitelky 

2. Česko zpívá koledy 

 

13. 12. 2017 Škola a rodiče 

         

 



 
 

 

 

 

 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PŘI ŠKOLÁCH 

 

Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

počet oddělení 

počet 

zapojených 

dětí 

počet klubů 

počet 

zapojených 

dětí 

počet kroužků počet dětí
 *       

 

1 30 

 

0 0 21 82% školy, 

(100) mnozí 

více kroužků 
*
 počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku (jen florbal 45) 

 

 Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách 

 

Víkendové akce Prázdninové akce 

počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí 

 

3 

35 0 0 

Uveďte, o které akce se jedná: 

 

 Přírodovědné soustředění na Blatnici 

 Víkendy technických kroužků do Prahy 

 Soutěž na Harachovce 

 

 VÝSKYT RCH A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  

 

VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V MINULÉM ŠKOLNÍM 

ROCE 

 

 
snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření  

ostatní 

drogy 

agresivní 

formy 

chování 

vč. šikany 

krádeže 

 2 3 

h
o
d

in
 

žá
k

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

 

počet 2 1 54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



 

Část g) Údaje o dalších aktivitách školy ve školním roce 2017/2018 
 

 Hodnocení činnosti školní knihovny ve školním roce 2017/2018 

 

 Činnost školní knihovny se stala na naší škole nedílnou součástí výuky. Pomáhá v práci 

učitelům i žákům již 16 let. Knihovnu navštěvují žáci 1. i 2. stupně. Návštěvní hodiny byly 

v letošním roce v úterý o polední přestávce a potom vždy na základě individuální dohody. 

       Během roku se uskutečnilo 73 výpůjček. Je třeba však dodat, že k výpůjčkám docházelo i 

v rámci jednotlivých tříd a starší žáci si vypůjčovali mnoho knih v rámci čtenářských dílen, 

což na výpůjčních kartách není zaznamenáno. Kladně je třeba hodnotit zvýšení zájmu starších 

žáků o knihy. 

       Čtenářské gramotnosti je na naší škole věnována velká pozornost již dlouhou dobu a 

věřím, že školní knihovna bude i nadále pomáhat ve výchově dobrých čtenářů, pro které se 

četba stane nedílnou součástí jejich života.  

 

 

 Cvičení v přírodě se zaměřením na chování za mimořádných situací 

 

Cvičení v přírodě proběhlo 13. 10. 2017 se zaměřením na praktické ověření znalostí a 

dovedností v ochraně obyvatelstva při mimořádném ohrožení a první pomoc. 

 

 Hodnocení LVVZ 2018 

LVVZ 2018 proběhl v termínu 24. 02. – 03. 03. 2018 tradičně na Novopacké boudě ve 

Špindlerově Mlýně. Kurzu se zúčastnilo 35 žáků z 5. – 9. třídy. Žáci si osvojili základní 

techniky lyžování a snowboardingu, poznali horský terén, osvojili si základy chování 

v horách a v národním parku. Naučili se pečovat o lyžařskou výzbroj. Upevnili si sociální 

vztahy a naučili se vytvářet smysluplnou zábavu. Všem organizátorům kurzu patří 

poděkování za vzornou přípravu i průběh kurzu. Žákům i dospělým se vyhnuly nemoci i 

úrazy. 

 

Hodnocení LTK 2018.  

Kurz proběhl od 18. 6. do 22. 6. 2018.  Děti navštívily hrad Choustník, Předboř, 

Dlouhou Lhotu, Mlýny a Krtov. Kurz s denní docházkou proběhl bez problémů. Všem 

organizátorům LTK 2018 patří velké poděkování za bezproblémový průběh. 
    

 Pohádková noc 

Akce Pohádková noc se uskutečnila z 21. 6. na 22. 6. 2018  

 

 Vánoční program 

V tomto roce jsme zahájili Advent již 6. 12. 2017 rozsvícením vánočního stromku. 

Všechny děti z MŠ i ze ZŠ se zapojily do výroby adventních a vánočních dekorací. Rodiče a 

přátelé školy byli uvítáni pěveckým sborem. 

6. 12. 2017 potěšily děti ve třídách, v mateřské škole Choustník čerti s andělem a 

Mikulášem. 

22. 12. 2017 si děti rozdaly dárky ve třídách, zazpívaly si koledy a připomněly si mnohé 

vánoční zvyky. 

 

 

 Den dětí 



Den dětí proběhl dne 1. června 2018 -  návštěva filmového představení v kině 

v Soběslavi.  

 

 Vystoupení v DD Budislav 

V prosinci 2017 a červnu 2018 navštívili žáci naší školy spolu s pí učitelkami 

s programem DD Budislav. 

Akce se zúčastnilo 32 žáků. Program plný písniček, básniček i hry na hudební nástroje 

se klientům DD velmi líbil. 

Na závěr děti důchodcům i zaměstnancům předaly drobné dárky, které samy vyrobily. 

  

 Environmentální výchova 

 Přírodovědné soustředění Blatnice a Harrachovka Tábor,  září a říjen 2017 

 Ukliďme si Zemi, březen 2018 – v rámci celosvětové akce Den Země žáci 2. až 9. tříd 

uklidili obě přístupové cesty na hrad, hrad a příkopy, odpočívadlo pod hradem, náves 

Choustníku a okolí hřiště a kostela 

 Ekostezka, konec dubna 2018 – tradičně se uskutečnila ekologicko sportovní soutěž 

v přírodním terénu spojená s plněním úkolů z oblasti znalostí přírody, její ochrany a 

různých dovedností pod názvem Ekostezka Choustník 2018 

 Sběr odpadu, červen 2017 – jako tradičně se naše škola zapojila do sběru starého 

papíru, elektroodpadu a hliníku 
 

 

Část h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků včetně řídících pracovníků školy během školního roku 
 

Typ vzdělávání Počet zúčastněných pracovníků 

Kyberšikana 2 

Boj proti návykovým látkám 2 

Studium VŠ  0 

Ekonomický 5 

Semináře k ŠVP 1 

Výchovné poradenství 4 

Vzdělávání dětí se SVP 3 

Čtenářská gramotnost 3 

DVPP 11 

Cizí jazyky 1 

Školský management 4 



Zdravotní výchova 0 

Dopravní výchova 1 

 

 

 

Část i) Údaje o prezentaci školy na veřejnosti, o účasti žáků školy v různých 

soutěžích, o účasti žáků i učitelů na životě v obci a o dalších aktivitách školy 
 

a) Vedle běžných forem jsou k prezentaci školy využívány i další možnosti: 

 

1) k prezentaci výsledků školy byly využívány webové stránky školy, které byly 

pravidelně aktualizovány 

2) na webových stránkách školy je s předstihem pravidelně zveřejňován jídelníček ve 

školní jídelně 

3) při škole aktivně pracovalo KPŠ, členy jeho výboru jsou zástupci všech tříd školy, 

předsedkyní byla opět zvolena M. Vančatová. 

4) v loňském školním roce pokračovala v práci školská rada s předsedou P. Dvořákem 

(v roce 2018 – volby do školské rady) 

 

b) Účast v různých akcích 

 

 Sportovní soutěže: 

 

 Atletická olympiáda – 

Atletická olympiáda pro 1. stupeň se konala 13. 06. 2018 v Táboře. Z naší školy se jí 

zúčastnilo 28 vybraných žáků z 1. až 5. třídy. Soutěžilo se v běhu na 50 metrů, ve 

vytrvalostním běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky.  

Atletická olympiáda pro 2. stupeň se konala 12. a 14. 06. 2018 v Táboře. Z naší školy se 

jí zúčastnilo 33 vybraných žáků ze  6. až 9. třídy.  

 

 O pohár starosty města Soběslav - atletika 

Atletická soutěž O pohár starosty Soběslavi se konala 26. 06. 2018 

 

Další akce a soutěže pro děti: 

 

Přírodovědné soutěže – biologická olympiáda přírodovědný klokan 

 

Matematické soutěže – mat. olympiáda, Pythagoriáda, matematický klokan 

 

Recitační soutěže, dopravní soutěže 

 

Olympiáda z českého jazyka 

 

Orientační běh 

 

- Účast žáků a pedagogů na životě v obci 

 



Žáci i učitelé připravili řadu akcí pro veřejnost – kulturní program na Vánoce, program 

pro seniory v DD Budislav na Vánoce a ke Dni matek, sportovní dny na ZŠ v Choustníku, 

spolupodíleli se na organizaci dětského karnevalu, v rámci PV pomáhali při úpravě veřejných 

prostor a zeleně.  

Žáci se rovněž zapojili do akce „Ukliďme si svět“ v rámci Dne Země, kdy uklidili okolí 

hradu, okolí kostela a náves obce. 

 

 

Část j) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, 

případně dalších kontrolách 
 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto kontroly:  

 

Druh kontroly 

Závěr kontrolního šetření (jednotlivé 

zprávy jsou k dispozici v ředitelně školy). 

 

Kontrola ČŠI  0 

Kontrola OSSZ 0 

Inspektorát práce 0 

Veřejnosprávní kontrola zřizovatele Bez připomínek 

Kontrola finančního úřadu 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část k) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 

 

Část I. – příjmy 

 

Celkové příjmy 13 280 727 Kč

Státní dotace 9 948 793 Kč

Dotace od obcí + doplatek na mzdy 2 000 400 Kč

Poplatky od rodičů a zákonných zástupců 93 180 Kč

Příjmy z hlavní a doplňkové činnosti 959 791 Kč

Ostatní příjmy - úroky z BÚ, nájemné za školní prostory 71 375 Kč

Podpora inkluze 207 188 Kč

0,00 Kč

 

Část II. – výdaje 

 

Neinvestiční výdaje 13 244 693 Kč

Investiční výdaje -  Kč                             

Náklady na mzdy zaměstnanců 7 657 701 Kč

Odvody ZP + SP + FKSP 2 779 665 Kč

Výdaje na učebnice a pomůcky 104 000 Kč

Výdaje na DVPP 6 080 Kč

Plavecký výcvik, stipendia 15 588 Kč

Ostatní náklady 154 118 Kč

Ostatní provozní náklady 2 527 541 Kč

-  Kč                             

 

Rozdíl N – V = VHČ  = 1 576 Kč    

  HV HČ =     34 458 Kč  

             

Část l) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

                                         --- 0 --- 

 

 Část m) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Ve školním roce 2017/2018 byla řada pedagogických zaměstnanců zapojena do různých 

forem celoživotního vzdělávání: 

 



- téměř všichni pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v různých kurzech v rámci DVPP  

 

Část n) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2016/2017 v rámci operačního programu pro Výzkum, vývoj  a vzdělávání 

se škola zapojila do projektu „Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Choustník“. Dotace byla 

poskytnuta do výše 774 076 Kč. Škola prostředky využívá na financování školních asistentů 

v MŠ a ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti a doučování žáků. Projekt končí v lednu 2019. 

 

Část o) Údaje o spolupráci s odborovou organizací, zřizovatelem a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

a) Spolupráce s odborovou organizací 

 

Odborová organizace na ZŠ a MŠ v Choustníku nepůsobí 

 

b) Spolupráce školy s dalšími subjekty: 

 

Škola aktivně spolupracovala s Obecním úřadem v Choustníku a s ostatními obecními 

úřady přiškolených obcí, s PPP Tábor, se SPC v Českých Budějovicích, se SPC Strakonice, se 

ZVASem České Budějovice, pracoviště Tábor, ÚP Tábor, OŠMaT MÚ Tábor a s Policií 

Tábor a Chýnov. 

Dlouhodobým úkolem je kvalitní spolupráce se školskými orgány v Táboře, se 

zřizovatelem, rodiči, DD v Radeníně a ostatními subjekty s cílem dosáhnout co nejlepších 

výchovných a vzdělávacích výsledků  

 

c) Spolupráce s rodiči 

 

Spolupráce s rodiči je jednou z priorit školy. K dokonalé informovanosti rodičů o dění 

ve škole slouží celá řada možností: 

a) tradiční třídní schůzky minimálně 2 x ve školním roce 

b) mimořádné třídní schůzky svolávané podle potřeby 

c) každý pedagogický pracovník je k dispozici rodičům ke konzultacím podle jejich 

potřeb a po dohodě 

d) rodiče mohou kdykoliv navštívit vyučovací hodinu a podívat se na práci s dětmi 

e) každá třída má ve výboru KPŠ svého zástupce, kterému může předávat připomínky a 

náměty k práci školy, které pak třídní zástupce předává anonymně vedení školy na 

schůzkách výboru KPŠ 

f) své připomínky mohou rodiče předávat i svým zástupcům ve školské radě 

g) o svých aktivitách informuje škola na svých webových stránkách (www.zschoust.cz), 

prostřednictvím těchto stránek mohou rodiče opět předávat své náměty vedení školy 

h) rodiče mohou předávat své připomínky a náměty také emailovou poštou na adresu 

zschoust@volny.cz , i když preferujeme osobní jednání 

i) škola je navíc zapojena do projektu KEA SCIO, kde se prostřednictvím dotazníků 

sledují názory rodičů na činnost školy 

 

 

 

http://www.zschoust.cz/
mailto:zschoust@volny.cz


Část p) Zhodnocení a závěr 
 

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. 

Školní rok 2017/2018 zahájilo ve školním roce 137 žáků v základní škole a 39 dětí 

v mateřské škole z 21 obcí podle trvalého bydliště. 

Školní rok 2017/2018 byl již dvanáctým školním rokem, kdy se na naší škole učí podle 

školního vzdělávacího programu školy připraveného podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. To znamená, že v letošním školním roce se již všichni žáci 

učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, škola pro budoucnost.  

Novela školského zákona, především paragraf 16, přišla s novým pojetím podpory žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci již nejsou kategorizováni podle svých diagnóz, 

jejich vzdělávání je nastaveno podle jejich konkrétních vzdělávacích potřeb. Vzdělávání se 

nově realizuje podle podpůrných opatření představujících konkrétní pomoc při vzdělávání 

žáka. Tato změna si také vyžádala zahájení úprav ŠVP ZV podle upraveného RVP ZV 

účinného od 1. 9. 2016. Společné vzdělávání vytváří podmínky pro vzdělávání některých žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami v „běžné třídě“ pomocí podpůrných opatření se 

zákonným navýšením finančních prostředků. 

Pro zkvalitnění práce s žáky vyžadující podpůrná opatření se naše škola zapojila do 

Výzvy 02-16-022 s požadavkem na školního asistenta, zlepšení čtenářské gramotnosti a 

finanční podpory pro doučování žáků. 

V průběhu školního roku 2016/2017 byla realizovaná přestavba odborné učebny. Její 

realizace proběhla na přelomu měsíců září a října 2016. Nová moderně vybavená učebna  

umožňuje kvalitní výuku přírodovědných předmětů. 

Při přípravě nového školního roku jsme vycházeli z analýzy výsledků předešlého 

školního roku, z výsledků projektu Komplexní evaluační analýza společnosti SCIO a 

výsledků projektu Podpora přípravy k přijímacím zkouškám společnosti SCIO i z připomínek 

školské rady. 

. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů se snažíme žákům vyplnit volný čas 

širokou nabídkou mimoškolní zájmové činnosti, neboť většina z nich se jen velmi obtížně 

dostává k zájmovým aktivitám v Táboře nebo Soběslavi. Samotný fakt, že ve školním roce 

2017/2018 na škole působilo 21 zájmových kroužků, je výjimečný. K nim lze ještě připočítat 

hudební obor (sólový zpěv) ZUŠ O. Nedbala v Táboře realizovaný na naší škole či tréninkové 

středisko oddílu Karate Soběslav, taneční kroužek, tenis, fotbal a kroužek keramický. Vedle 

těchto aktivit se v rámci projektu rozvoje tělesné zdatnosti podařilo pro žáky 2. stupně opět 

zajistit LVVZ 2017 v krásném prostředí Krkonoš, Pro žáky 3. a 4. třídy byl realizován 

základní plavecký kurz v  táborském bazénu. Pro děti MŠ a žáky 1. a 2. třídy byl realizován 

kurz bruslení v Soběslavi.  

Velmi se osvědčila zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou a průchodem ze školy 

přímo do školní jídelny. Kvalita školního stravování se výrazně zlepšila, což kladně hodnotili 

rodiče žáků. Ve školní jídelně se podařilo zajistit výměnu mycí linky a v obměně vybavení je 

třeba pokračovat. V průběhu prázdnin byl do školní kuchyně zakoupen moderní konvektomat. 

Všechny kuchařky byly s jeho provozem seznámeny lektorem dodavatelské firmy. Pod 

dohledem odborníka si kuchařky mohly vyzkoušet přípravu jídel v konvektomatu i jeho další 

možnosti. 



V maximální míře slouží žákům školy i mimoškolním zájemcům tělocvična, která je 

využívána prakticky každý den od rána do 21. 00 hodin včetně sobot a nedělí. Nastavené 

správcovství tělocvičny se osvědčilo stejně jako stanovení částek za pronájem tělocvičny pro 

cizí cvičence. Vybrané finanční prostředky tak pokrývají provozní náklady spojené 

s provozem školní tělocvičny. Pro další roky zůstává v materiální oblasti ještě jeden zásadní 

úkol v oblasti vybudování zázemí pro sportovní vyžití žáků i občanů Choustníka a okolí. 

Jedná se o dokončení sportovního areálu - tenis a nohejbal s umělým povrchem a vybudování 

atletických sektorů.  

Plně se osvědčilo přesunutí školní družiny do prostor školy, kde bylo vybudováno 

dostatečné zázemí pro zájmovou činnost a především tím odpadly nepříjemné přechody 

z budovy školy do budovy radnice, kde byla školní družina původně umístěna. Žáci tak přímo 

přecházejí ze svých tříd do nových prostor školní družiny.  

Celá škola včetně učebny VPT je propojena do sítě, což umožňuje připojení 

k INTERNETU ze všech počítačů školy. V roce 2016/2017 se podařilo zvýšit rychlost 

připojení k INTERNETU. Do vybraných tříd na 1. stupni se podařilo zajistit počítače 

vybavené programem pro výuku žáků se SPUCH, ve všech třídách druhého stupně jsou 

rovněž umístěny nové stolní počítače s připojením k Internetu, které slouží jak učitelkám při 

prezentaci DŮM, tak i žákům při získávání informací a přípravě prezentací a referátů. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili především na zkvalitnění spolupráce 

třídních učitelů s rodiči. Velkou pozornost jsme věnovali nejen žákům se SVP, ale i žákům 

nadaným a talentovaným, což se projevilo v kvalitních výsledcích různých kol soutěží 

organizovaných MŠMT či jinými organizacemi. Především však pokračovala práce na 

zavedení upraveného školního vzdělávacího programu ZŠ v Choustníku do pedagogické 

praxe. Nadále bude zkvalitňována nabídka mimoškolních aktivit tak, aby byla zajištěna péče o 

žáky i v odpoledních hodinách do odjezdu autobusů. Větší pozornost je také třeba věnovat 

prezentaci úspěchů školy na veřejnosti. 

 

 

V Choustníku, 23. 09. 2018   
                         

Podle podkladů za minulý školní rok zpracoval Mgr. Karel Zvěřina   

   

                                                         ……………………………………………………………. 

                                                                Mgr. Karel Zvěřina, ředitel ZŠ a MŠ Choustník 
 


