
2.3. Charakteristika školy – dlouhodobé projekty 
 

- na vysoké úrovni je spolupráce se ZUŠ O. Nedbala v Táboře, která má na naší škole 

detašované pracoviště hudebního oboru – sólový zpěv, pod vedením plně odborně 

kvalifikované učitelky, 

- pořádáme kulturně vzdělávací akce s pobytem v rodinách v zahraničí (Velká Británie 

a Rakousko) – podle zájmu žáků, 

- na tradičně vysoké úrovni je výuka dopravní výchovy, kde žáci dosahují pravidelně 

výborných výsledků v okresních a krajských kolech soutěží s dopravní tématikou, 

podobná je situace v přípravě hlídek mladých zdravotníků, 

- v rámci projektu rozvoje tělesné zdatnosti se pořádají: 

o pro žáky 2. stupně lyžařské výchovně výcvikové zájezdy v krásném prostředí 

Krkonoš. Kurzy vedou vyškolení instruktoři LVVZ, 

o pro žáky 1. stupně letní turistické kurzy 

o žáci 3. a 4. třídy absolvují plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Táboře, 

o pravidelně minimálně jednou ročně se koná Den v přírodě se zaměřením na 

chování za mimořádných situací 

o pravidelně minimálně jednou ročně se koná Sportovní den na Základní a 

Mateřské škole v Choustníku vždy se zaměřením na určité druhy sportů 

o ve spolupráci se sportovními oddíly pracují ve škole tréninková družstva 

kopané a karate pod vedením kvalitních trenérů  

- týmy žáků pracují na školních projektech a zdokonalují se tak v týmové práci a 

respektování názorů druhých. 

- pro žáky 1. i 2. stupně je organizována pravidelná výuka náboženství buď formou 

nepovinného předmětu  nebo formou seminářů pod názvem „Hovory o  náboženství“ 

- tradičně se škola zapojuje do akcí pořádaných ke Dni Země 

 

2.4. Charakteristika školy – spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 
 

2.4.1. Informace o chování a prospěchu žáků 
 

- prostřednictvím třídních schůzek konaných nejméně 2 x ročně, další třídní schůzky 

podle potřeb třídního učitele 

- při konzultačních hodinách (každý vyučující minimálně jedenkrát měsíčně pro 

rodiče a jedenkrát týdně pro žáky), žáci mohou být přítomni při jednání učitelů 

s rodiči 

- při závažnějších problémech či zhoršení prospěchu jsou rodiče zváni individuálně 

podle potřeby 

- dotazy a připomínky je možné rovněž vyřídit na tel. čísle školy – 381 592 120 

- dotazy a připomínky je možné rovněž podávat prostřednictvím www stránek školy 

(www.zschoust.cz ) nebo emailové adresy školy ( zschoust@volny.cz ) 

 

2.4.2.  Další formy spolupráce s rodiči 
- den otevřených dveří pro veřejnost spojený s výstavou dětských prací, 

- kulturní a sportovní akce pro veřejnost (besídky na Vánoce a ke Dni matek), 

- bleší trh a jarmark, 

- pohádková noc pro děti 1. stupně, 

- další setkání podle potřeb třídních učitelů i rodičů, 

- na škole pracuje výbor SRPDŠ, ve kterém má každá třída svého zástupce, 

- na škole působí školská rada 

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


 

2.4.3.  Informace o volbě povolání a možnostech dalšího studia 
 

- návštěva výstavy „Vzdělání a řemesla“ v Českých Budějovicích - organizuje škola pro 

žáky 8. a 9. tříd 

- beseda zajištěná ve spolupráci s Úřadem práce v Táboře pro žáky 8. tříd a jejich rodiče, kde je 

možné získat základní informace o možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích - 

organizuje škola 
- žáci 9. tříd mohou navštívit Úřad práce v Táboře, který se mimo jiné zabývá testováním žáků z 

hlediska jejich profesní orientace -  individuální návštěva 
- návštěvu akce „Prezentace středních škol“ v Táboře, kde jednotlivé školy nabízejí své programy - 

individuální návštěva 
- jednotlivé školy pořádají dny otevřených dveří (individuální návštěva) 
- třídní schůzky 9. tříd navštíví zástupci jednotlivých škol a podají podrobné informace o svých 

školách (organizuje škola) 
- další akce zaměřené na volbu povolání podle metodického pokynu MŠMT 

 

2.4.4.  Spolupráce s jinými subjekty 
 

- úzce spolupracujeme s obcí, podílíme se na úpravě obce a sportovního areálu 

- spolupracujeme s Domovem důchodců v Budislavi (pravidelná vystoupení pro 

důchodce) 

- podílíme se na kulturních akcích pořádaných obcí – dětský karneval, lampiónový 

průvod ke Dni dětí, středověké slavnosti na hradě Choustník 

- účastníme se soutěží a olympiád pořádaných Domem dětí a mládeže v Táboře, AŠSK 

i jinými organizacemi 

- jsme organizátory kulturních akcí v obci (vystoupení pěveckých sborů – Novita, ZUŠ 

atd., vystoupení u příležitosti Vánoc, Dne matek apod.) 


