
2.1.  Charakteristika školy – úplnost a velikost školy, vybavení 
 

Součásti školy:   Základní škola, mateřská škola, školní družina  

     a školní jídelna 

Kapacita součástí školy:  ZŠ   200 žáků 

     MŠ     45 žáků   

     ŠD     35 žáků 

     ŠJ   190 strávníků 

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

 

Umístění a vybavení školy: 

Základní škola a Mateřská škola v Choustníku je úplnou základní školou, kterou 

navštěvují žáci ze spádových i jiných obcí podle zájmu rodičů, dopravní obslužnost je 

zajištěna smluvně se společností Comett plus Tábor. Kapacita základní školy je 200 žáků, 

mateřské školy 45 žáků, školní družiny 30 žáků a školní jídelny 190 strávníků.   

Základní škola je umístěna v obci Choustník v zrekonstruované budově původního 

zámku. Je v ní 9 učeben, 2 odborné učebny ( VPT, cizích jazyků a učebna přírodovědných 

předmětů) a tělocvična. Po rekonstrukci školní kuchyně a jídelny odpovídá škola všem 

hygienickým požadavkům. Škola má kvalitní hygienické zázemí. 

V budově školy je učebna VPT s  počítači s připojením k vysokorychlostnímu internetu. 

Tato učebna má zvláštní vchod, takže ji mohou využívat žáci i v odpoledních hodinách 

v rámci zájmové činnosti, i veřejnost při různých kurzech výpočetní techniky. Všechny 

učebny 1. stupně i školní družina jsou rovněž vybaveny počítačem s připojením k internetu. 

Počítače na 1. stupni jsou vybaveny programovým vybavením pro práci se žáky s podpůrnými 

opatřeními. Všichni vyučující mají přístup k výpočetní technice s připojením k internetu, 

každý má svoji internetovou adresu a účet, mohou používat v rámci přípravy na vyučování 

kopírku i barevnou tiskárnu. Rovněž mohou využívat učitelskou knihovnu.  

Ve všech učebnách jsou nové tabule a nově položená podlahová krytina. Materiální 

vybavení školy je na odpovídající úrovni, neustále se obnovuje a doplňuje. 

V prostorách školy je také kvalitně vybavená školní knihovna s počítačem, rovněž 

s přístupem k internetu. Tato školní knihovna slouží také jako studovna pro všechny žáky 

základní školy.  

Součástí školy je rovněž školní pozemek se školním sadem, kde se žáci učí základům 

pěstitelství, zahrádkářství a ovocnářství. 

Za školou je sportovní areál, který tvoří velké travnaté fotbalové hřiště, menší 

odlehčovací travnaté fotbalové hřiště, kurty na tenis a odbíjenou, betonové hřiště na 

košíkovou, florbal, vybíjenou a malou kopanou, atletické sektory. Součástí sportovního areálu 

je také venkovní gymnastická konstrukce s horolezeckou stěnou a kvalitní posilovna se 

sociálním zázemím. Nově byla otevřena špičkově vybavená tělocvična.. 

Mateřská škola je umístěna v samostatných prostorách v budově radnice. Tyto prostory 

jsou dostatečně rozsáhlé a po rekonstrukci sociálních zařízení odpovídají všem současným 

hygienickým požadavkům. 

Rovněž školní družina je umístěna v samostatných, dostatečných velkých prostorách 

v budově školy. 

Školní kuchyně se školní jídelnou je umístěna v budově školy, je po celkové 

rekonstrukci, takže odpovídá všem hygienickým i estetickým požadavkům na školní 

stravování. Přechod do školní jídelny je pro žáky řešen průchodem přes sklepní prostory, kde 

je rovněž umístěna výstavní galerie školy. Školní stravovna má samostatný vchod, který 

využívají především cizí strávníci. 



Každý školní rok vydává škola Zpravodaj Základní školy a Mateřské školy 

v Choustníku, kde jsou základní informace pro žáky, rodiče i veřejnost. Obdobné informace 

jsou umístěny i na www stránkách školy, které se pravidelně obnovují. 


