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VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI ! 
 

Rok 2011/2012 se zdá být v mnohém výjime čný… 
 

Je tomu právě padesát let, co se v naší malé obci Chrašticích – 
přesně 1.září 1961 - poprvé otevřela nově postavená škola. 
Z mnohých tehdejších žákyň a žáků jsou dnes již babičky a 
dědečkové a některá jejich vnoučata dokonce opět navštěvují 
chraštickou školu (stejně jako předtím jejich rodiče).  

Za padesát let se mnohé změnilo, fotografie i vzpomínky postupně blednou, někteří ze 
zaměstnanců i žáků již bohužel nejsou mezi námi… I to je jeden z důvodů, proč si podobná výročí 
připomínat. 

V  sobotu 24.září 2011 srdečně zveme do Chraštic nejenom 
současné a bývalé žáky, učitele i ostatní zaměstnance, ale i další 
příznivce naší školy, naše přátele a známé. Věřím, že program  oslav 
50.výročí naší školy dokáže zaujmout vás i ostatní návštěvníky. 

Almanach školy, respektive jeho druhé, aktualizované a podstatně 
obsáhlejší vydání s barevnou fotografickou přílohou (ten první vyšel 
v r.2001)  bude představen a v prodeji při oslavách 50.výročí ZŠ. 

Myslím, že letos je to poprvé v historii školy, kdy se nepodařilo 
otevřít 1.třídu. Nízký počet předškoláků a s tím spojená nejistota rodičů způsobily, že většina dětí 
nastoupí raději až v příštím školním roce. To budeme mít naopak zase dětí až dost. Absence první 
třídy však nezpůsobila výraznější pokles počtu žáků, takže mohu jen říct, že v ZŠ máme nyní 
rovných 100 žáků a v MŠ zase přesně 50 dětí!!!  

Zahajujeme nový školní projekt EU peníze školám  (operační 
program Vzdělání pro konkurenceschopnost), který potrvá až do 
r.2013. Účelovou finanční dotaci z ESF ve výši  746.892,- Kč 
chceme využít na pořízení nových pomůcek a IT vybavení, 
zavádění inovativních metod výuky a další vzdělávání našich 
pedagogů. 

Rodiče vítáni – je značka, kterou získala naše škola za vstřícnou 
komunikaci a spolupráci s rodiči. Kritéria, která jsme museli splnit, 
si můžete přečíst na webu nebo ve škole. Platnost certifikátu je 
jeden rok a budeme se snažit jej obhájit i v budoucnu.  

Před prázdninami proběhla v ZŠ i MŠ kontrola ze strany České školní inspekce.  Výsledek 
kontroly je dle mého názoru více než povzbudivý a v některých oblastech nás dokonce ČŠI 
hodnotí jako nadstandardní. Celou inspekční zprávu si můžete přečíst na školním webu nebo ve 
škole. 
 

…přeji si, aby šk.r. 2011/2012 byl pro vás a vaše d ěti výjime čně úspěšný! 
 

V Chrašticích 1.9.2011                                         Mgr.Karel Derfl, ředitel školy 
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NAŠE  ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE  2011/2012: 
 

 

Personální obsazení školy  
 

    
Ředitel školy:             Karel Derfl           karel.derfl@zschrastice.cz 

   Zástupce ředitele :    Jolana Van ěčková    
Výchovný poradce:   Lenka Zlochová  

    

Učitelky - t řídnictví:  
 

          1.třída  -  nebude letos otevřena                     
          2.třída  -  Jitka Suchanová                    jitka.suchanova@zschrastice.cz 
    3.+ 5.třída  -  Lenka Řezáčová              lenka.rezacova@zschrastice.cz 
          4.třída  -  Martina Joujová              martina.joujova@zschrastice.cz 

 6.třída  -  Zlatka Fillová                             zlatka.fillova@zschrastice.cz 
 7.třída  -  Jana Derflová                          jana.derflova@zschrastice.cz 
 8.třída  -  Lenka Zlochová           lenka.zlochova@zschrastice.cz     
 9.třída  -  Alena Váňová                             alena.vanova@zschrastice.cz 
 

Učitelky bez t řídnictví :  
        Jolana Van ěčková             jolana.vaneckova@zschrastice.cz             
               Marie Kotápišová               marie.kotapisova@zschrastice.cz 

 

Učitelky mate řské školky:  
       Blanka B ěloušková           blanka.belouskova@zschrastice.cz          
                 Šárka K řivánková                sarka.krivankova@zschrastice.cz    
                 Zlatka Fillová                               zlatka.fillova@zschrastice.cz                

                           Marie Vávrová                          marie.vavrova@zschrastice.cz 
 

Vychovatelka ŠD a ŠK:   
         Marie Vávrová                          marie.vavrova@zschrastice.cz 
 

Vedoucí knihovny:   
              Marie Šprunglová                  knihovna@zschrastice.cz 
 

Ekonom školy:   Iveta Galážová           iveta.galazova@zschrastice.cz  
           

             Provozní zam ěstnanci školy:   
    František Srp       - školník, topič 
      Libuše Filipová   - úklid ZŠ 
      Jaroslava Jašková  - úklid ZŠ 
      Ji řina Suchanová      - úklid MŠ a ŠD 

 

Školní jídelna:  
Iveta Galážová         - vedoucí školní jídelny 

 Marie Karasová      - kuchařka  
Kateřina K řížová    - kuchařka  

 
 

 



Organizace vyu čování a provoz školy  
 

Základní  škola:  
 

� Vyučování začíná každý den v 7.50 hodin a řídí se rozvrhem 
pro každou třídu.  

� Škola je otevřena od 7.15 hodin a v době dopoledního 
vyučování bývá uzamčena. 

� Po skončení vyučování slouží škola zájmové činnosti dětí a 
mládeže.  

� Ve škole a školním areálu platí Vnit řní řád školy.  
� V době před vyučováním, o přestávkách a během polední 

přestávky dohlíží na pořádek a bezpečnost žáků pověření 
zaměstnanci dle rozvrhu  Pedagogického dozoru . 

 

Mateřská škola:  
 

� Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hodin.  
� Od 1.září 2011 jsou měsíční poplatky za umístění dítěte ve školce ve výši 350,- Kč za 

celodenní pobyt nebo 200,- Kč (pouze dopolední docházka v délce 4 hodiny při 
rodičovské dovolené) popř. 150,- Kč (při docházce maximálně 5x v měsíci). Děti 
předškolního věku mají docházku do MŠ zdarma.  

� Počty stravovaných dětí hlásí mateřská škola v kuchyni vždy do 8.00 hodin, proto je 
nutné pozdější příchod  dítěte včas oznámit na tel.: 318 695 382 nebo 731 411 927.  

� Doporučujeme rodičům, aby dětem označili 
osobní věci, zejména boty. 

� Do školky dítě potřebuje: oblečení na hraní ve 
třídě, na pobyt venku, dále náhradní oblečení pro 
případ znečištění oděvu při jídle….(spodní 
prádlo, punčocháče, tričko…), bačkory – NE 
PANTOFLE, holinky, na spaní pyžamo. 

� Před odpoledním klidem si děti čistí zuby – 
přinesou si vlastní kartáček, pastu, kelímek a  

dětský ru čník .  
� Veškeré další dotazy Vám rádi zodpovíme ve školce. Zájmem nás všech je, aby 

k nám získalo důvěru nejen dítě, ale i jeho rodiče, aby se nám podařilo vytvořit 
radostnou atmosféru, příjemné podmínky k přirozenému rozvoji dítěte, k  získání 
potřebných návyků a znalostí pro vstup do základní školy. 

 

Školní družina a školní klub:  
 

� Provoz školní družiny  a  školního klubu  je od 11.30 do 
15.00 v prostorách ŠD resp. do 16.00 hodin nebo i ráno 
od 6.15 do 7.30 hodin v prostorách MŠ (pouze po 
předchozí domluvě).  

� Školní družinu navštěvují přihlášení žáci (jednorázově 
mohou i nepřihlášení). Přihlášky obdrží u třídních 
učitelek či přímo u vychovatelky ŠD Marie Vávrové . 

� Školní družina je určena zejména mladším dětem (do 5.ročníku), doporučujeme je do 
ŠD přihlásit i v případě, že budou jezdit domů již ve 12.45 hodin. Namísto čekání na 
zastávce (zejména v zimním období či při dešti) si mohou hrát pod dohledem 
vychovatelky. Každý den chodíme ven, d ěti si mohou p řinést v ěci na p řevlečení. 

� Školní klub  je určen především starším žákům, kteří mohou navštěvovat buď 
družinu, studovnu v knihovně, učebnu VT dle rozvrhu nebo zájmové kroužky 
organizované v rámci ŠK (viz činnost kroužků). Od minulého školního roku mohou 
žáci využívat také novou klubovnu pro volný čas – KLUBÍK  (v 1.patře ZŠ).  



� Školní družina je umístěna v I.patře budovy mateřské školy, přístup je chodbou 
(koridorem) přes jídelnu nebo hlavním vchodem MŠ.  

� Měsíční poplatek  za družinu činí 50,-Kč. Tyto peníze 
jsou použity na nákup výtvarných materiálů, hraček a 
dalších pomůcek používaných v ŠD. Poplatek se platí 
hospodářce školy ve dvou splátkách na období září-
prosinec  do konce listopadu a za leden-červen  do 
konce května.  

� Poplatek za ŠD může být prominut ze sociálních důvodů, 
a to na základě písemné žádosti rodičů. Vzor této žádosti 
si můžete vyžádat ve škole. 

� Žáci navštěvující ŠD či ŠK jsou povinni se řídit pokyny vychovatelky a Řádem školní 
družiny a školního klubu. V ŠD a ŠK platí současně i ustanovení Školního řádu. 

� Případnou nepřítomnost či dřívější odchod dítěte je vždy nutné písemně omlouvat, 
změny v docházce předem písemně hlásit vychovatelce nebo vedoucímu kroužku. 
Pozor! Na základ ě telefonického rozhovoru nebudou žáci uvoln ěni ze ŠD!  

 

Výuka v ZŠ a MŠ Chraštice  
 
Školní vzd ělávací program „Spolu a v pohod ě“  
 

V letošním školním roce již ve všech ročnících základní školy vyučujeme podle 
vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Spolu a v pohod ě“,  který byl 
schválen Pedagogickou radou (28.8.2007), Školskou radou  (dne 31.8.2007) a 
zřizovatelem (Obec Chraštice – dne 24.9.2007). Poslední změny a dodatky v tomto 
ŠVP byly schváleny Školskou radou 30.8.2011 a na Pedagogické radě dne 
31.8.2011. 
 

Žáci 6.-9.ročníku obdrželi v závěru minulého školního roku nabídku 8 volitelných 
předmětů. Na základě svého zájmu byli rozděleni do skupin a ve školním roce 2011-
2012  jsme do učebního plánu zařadili následujících 8 volitelných předmětů:  

 

Volitelný předmět: Vyučující: 
Německý jazyk  L.Zlochová 

Sportovní hry  L.Řezáčová 
Domácnost  Z.Fillová 

Základy administrativy  A.Váňová 
Informatika pro pokro čilé (ICT)   K.Derfl 

Etická výchova J.Vaněčková 
Výtvarná praktika M.Kotápišová 

Dramatická výchova Z.Fillová 
 

I v letošním školním roce budeme vyučovat 2 volitelné předměty také na I.stupni, a to 
Keramické a výtvarné tvo ření a Sportovní hry . Nabídka se týká všech žáků 2.–
5.ročníku. 
 

V naší škole vyučujeme děti tzv. genetickou metodou čtení a psaní , kterou 
považujeme za velmi účinnou a vhodnou pro rozvíjení čtenářských dovedností a 
schopnost číst s porozuměním a která prohlubuje u dětí zájem o četbu. Tyto uvedené 
dovednosti jsou důležité k tomu, aby se děti naučily efektivn ě se učit . 
 

Také naše mateřská škola  již několik let vychovává a vede děti podle vlastního 
Školního vzd ělávacího programu (ŠVP ), který paní učitelky zpracovaly na základě 
Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. 
 

Naši žáci dostávají vždy v pátek od učitelek týdenní výukové plány . Tyto plány jsou 
ke stažení i na školním webu.  

 



Novinka! Řečový terapeut v naší škole!  
 

Nově v letošním školním roce nabízíme všem dětem 
s vadami řeči kvalifikovanou a dlouhodobou podporu při 
nápravě tohoto handicapu, který v případě včasného 
neodstranění může představovat problém při výuce nebo 
i mimo školu. Jedná se o procvičování a o pomoc 
rodičům při opakování i prohlubování správného nácviku 

řeči. Žáci s vadou řeči obdrží informační leták a závaznou přihlášku od p.učitelky 
M.Vávrové , která získala odbornou kvalifikaci řečového terapeuta a ve spolupráci s Mgr. 
L. Šťovíčkovou (318 634 150) bude s těmito dětmi pracovat přímo ve škole.  
Zájemci obdrží další informace. 

 
 

Stravování žák ů 
 

Pro žáky a zaměstnance školy  
zajišťujeme stravování ve školní jídelně.  
Přihlášku ke stravování odevzdejte obratem třídní učitelce, pozdější přihlášky vyřizuje p. 
Iveta Galážová  (vedoucí školní jídelny a ekonom školy) v kanceláři školy v hlavní 
budově školy (vedle ředitelny). Přihlášku je možné také stáhnout na webu školy. 
 

Ceny stravného od 1.9.2011:   
      

Žáci ZŠ  platí za jeden oběd: 
       nar.   1.9.2001 a později   22,- Kč 
       nar .  1.9.1997 – 31.8.2001 23,- Kč 
       nar. 31.8.1997 a dříve        24,- Kč 
 

Děti v MŠ platí za celodenní stravu: 
       nar.   1.9.2005 a později   30,- Kč 
       nar. 31.8.2005 a dříve   33,- Kč  
 
(dětem přihlášeným jen na dopoledne se odečte hodnota 
odpolední svačiny) 

 

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování má každý žák ZŠ nárok na 
dotovaný ob ěd za cenu finančního normativu (tzn., že žák hradí pouze cenu surovin  a 
zbylé náklady tj.mzdové a provozní – např. energie, mycí prostředky atd. jsou dotovány). 
Tento nárok na dotovaný oběd má pouze v dob ě jeho pobytu ve školském za řízení.  
 

V případě, že si žák p ři nep řítomnosti v čas oběd neodhlásí , musí nahradit celkovou 
cenu ob ěda - tj.všechny náklady, které byly vynaložené na jeho uvaření. V roce 2011 je 
skute čná kalkulace náklad ů na oběd 55,-Kč. Výjimkou je  první den neplánované  
nepřítomnosti tzn. nemoci , která se podle vyhlášky považuje za pobyt ve školském 
zařízení.   
 

Platba ob ědů inkasem:  
Od září 2011 přistupujeme k bezhotovostnímu platebnímu styku 
při hrazení stravného. Žádáme všechny rodiče, kteří mají o tuto 
službu zájem, aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz 
k inkasu na platby za stravné. První inkaso bude k 20. září za 
stravné na říjen a podrobné informace budou na přihlášce ke 
stravnému. 
 

Stravné za m ěsíc září platí ješt ě všichni hotov ě - do 15.9.2011 
u I.Galážové!   



Jak zřídit úhradu inkasem?   
 

1) Zajít do své banky ( je možné využít i internetové bankovnictví) a zadat „svolení k 
inkasu" ze  svého účtu ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Chraštice vedeného u ČSOB číslo 
195785804 kód banky 0300 s měsíčním limitem, který se dozvíte na přihlášce ke 
stravnému žádná platba by neměla tuto částku překročit. Při platbě za více dětí si tuto 
částku vynásobte. 
2) Předat číslo svého účtu a jméno banky do školy paní I.Galážové. 
3) Inkaso bude provedeno k 20. dni každého měsíce.  
4) Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášená jídla v předešlém měsíci. 
5) Na konci školního roku budou vráceny přeplatky za červen na účet.  
6) Potom jen mít na účtu dostatek hotovosti  k provedení inkasa. 
 

Obědy placené hotov ě plaťte předem - nejpozd ěji 20. den p ředchozího 
měsíce! 
 
 

♦ Stravné můžete platit hotově  každý den od 6.30 do 9.30 hodin v kanceláři  
      Ivety Galážové  (v budově ZŠ) nebo každé úterý od 12.30 do 15.30 hodin tamtéž. 
♦ Nebude-li mít dít ě v termínu zaplaceno, nemusí mu být ob ěd vydán!  
 

 

Odhlašování ob ědů:  
 

♦ Včas odhlášené obědy nebudou započítány a již zaplacený poplatek bude přespříští 
měsíc odečten.  

♦ Obědy je nutné odhlašovat  nejpozd ěji den p ředem , pouze v případě neplánované 
nepřítomnosti (tj.nemoci) ještě ráno nejpozději do 7.30 hodin - buď osobně v kanceláři 
nebo telefonicky  (tel.: 318 695 382  či  731 411 928) nebo na e-mail: 
iveta.galazova@zschrastice.cz .   

♦ Obědy, které nestihnete včas odhlásit, si můžete první den neplánované 
nepřítomnosti vyzvednout do vlastních přinesených nádob v době vydávání jídla 
(11.15-13.30 h.) po předchozím nahlášení vedoucí ŠJ. 

♦ POZOR! Nevyzvednuté či včas neodhlášené ob ědy se musí zp ětně doplatit do 
skute čné výše náklad ů na jejich uva ření = 55,-Kč !!!  

 
 

 Pitný režim  
 

• Nezapomínejte, že každé dítě potřebuje během dopoledne 
pít. Přibalte mu ke svačině nějaký  vhodný nápoj .  

• Po dohodě s třídními učitelkami pijí děti ve třídě společnou 
šťávu (I.stupeň ZŠ).  

• Pro děti ve školní družině a školním klubu zajišťují pitný 
režim  pracovnice školní jídelny (čaj nebo šťáva). 

• V naší mateřské škole je po celý den zajištěn dostatečný 
přísun tekutin pro všechny děti. 

 
 



Ovoce do škol  
 

Naše škola je opět přihlášena do projektu Ovoce do škol, od září 
tedy budeme pokračovat ve zdravé výživě. Tento projekt se týká 
pouze žáků I.stupně a jedná se o dva balíčky ovoce či zeleniny 1x 
do m ěsíce , které dostávají děti zdarma . 
 
 

Plavecký kurz 2012   
 

♦ Plavecký kurz se uskuteční  v termínu od 6.února 
do 12.b řezna 2012 vždy v pondělí dopoledne. 

♦ Výcvik v plavání v rozsahu 5 lekcí  (10 hodin)  je 
určen všem žákům I.stupně a MŠ, u 2. a 4.ročníku je 
pak povinnou součástí osnov tělesné výchovy. 

♦ Žáci II.stupně se mohou po dohodě s učitelem TV 
zúčastnit tzv. kondičního plavání v rámci hodin 
tělesné výchovy. 

 

Výuka náboženství  
 

� Náboženství vyučuje slečna  Bc.Ludmila Lacinová .  
� Jedná se o dobrovolný předmět  Náboženství, jehož 

výuka probíhá stejně jako v loňském roce - tj. každý pátek 
po skončení vyučování v budově základní školy. 

� První vyučovací hodina bude v pátek 9.září 2011. 
 
 

Prázdniny a volné dny ve školním roce 2011/2012:  
 

Období školního vyu čování  ve školním roce 2011/2012 začíná v základních školách ve 
čtvrtek 1.zá ří 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31.ledna 2012. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno  v pátek 29. června 2012 . 
 

Podzimní prázdniny  připadnou na středu 26.října a čtvrtek 27. října 2011 . 
 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.prosince 2011 a skončí v pond ělí 
2.ledna 2012 . Vyučování začne v pondělí v úterý 3.ledna 2012 . 
 

Jednodenní pololetní prázdniny  připadnou na pátek 3.února 2012.   
 

Jarní prázdniny  v délce jednoho týdne připadnou pro okres Příbram v termínu od  
5.3.2012 do 11.3.2012. 
 

Velikono ční prázdniny  připadnou na na čtvrtek 5.dubna a pátek 6.dubna 2012. 
 

Hlavní prázdniny  budou trvat od od soboty 30. června 2012 do ned ěle 2.září 2012. 
 

Vysvědčení a hodnocení žák ů  
 

Pololetní vysvědčení (resp. jeho výpis) se vydává ve úterý  31.1.2012 
a závěrečné vysvědčení pak v pátek 29.6.2012.  
 

Po dohodě rodičů s učitelem či na doporučení PPP Příbram lze na 
vysvědčení použít i slovní hodnocení.  
 

Hodnocení žáků probíhá podle pravidly pro hodnocení , která byla 
vypracována v souladu s platnými předpisy a schválena Školskou 
radou a pedagogickou radou. 



Zápis prv ňáčků pro školní rok 2012-2013  
 

Zápis do 1.ročníku 2012/2013 základních škol probíhá v souladu s § 36 odst. 4 zákona 
č.561/2004 Sb., (školský zákon) v období mezi 15. lednem až 15. únorem 2012.  

 

O odkladu školní docházky rozhoduje podle ustanovení 
§ 37, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ředitel školy, který odloží 
začátek povinné školní docházky na základě žádosti 
zákonného zástupce dítěte doložené předložením 
odborného doporučení dle zákona – dětského lékaře, 
Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního 

pedagogického centra. Pokud důvody uvedené v posouzení neprokazují dostatečně 
nepřiměřenost tělesné nebo duševní vyspělosti, ředitel odklad nepovolí nebo doporučí 
rodičům důvody žádosti o odklad doložit dalším odborným posouzením (buď zpřesněným 
posouzením původní instituce nebo se rodiče obrátí na další instituci uvedenou 
v zákoně). K odklad ům není možné uznat jiný d ůvod, než nedostate čnou t ělesnou 
nebo psychickou vysp ělost.   
  

� V naší škole  se tradiční pohádkový zápis  uskuteční ve středu 1.února 2012.   
� Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku do školy, 

jejímž ředitelem byl odklad udělen, nemusí 
již podruhé k zápisu. 

 

� Podle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
je obci uložena povinnost stanovit základním 
školám spádové obvody. Spádové obvody 
musí být stanoveny tak, aby do spádové 
školy mohly být přijaty všechny děti s trvalým 
bydlištěm ve spádovém obvodu. Tyto děti 
jsou do spádových škol umísťovány 
přednostně. 

 

� Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů 
vybrat si pro své dítě školu jinou. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy bývá 
hlavně kapacita školy.  

 

Přijímací řízení na SŠ  
 

Střední školy zřizované státem se při přijímání žáků a 
uchazečů řídí ustanoveními vyhlášky č.671/2004 Sb. To 
znamená, že v rámci přijímacího řízení se uskuteční 
přijímací zkoušky (pokud jsou vyhlášeny) od  22.4.2012 do 
7.5.2012.  
 

Přihlášky na SŠ  se podávají prostřednictvím rodičů do 
15.3.2012.  
Případné informace poskytne výchovná poradkyně 
L.Zlochová nebo třídní učitelka.  

 
Žáci mj. navštíví Úřad práce v Příbrami, kde se seznámí s typy středních škol, popř. 
s náplní práce různých povolání. V případě zájmu mohou také absolvovat speciální 
vyšetření - tzv. profitesty  v Pedagogicko-psychologické poradně Příbram, kde jim 
odborníci mohou pomoci při volbě dalšího vzdělávání. 
 
 



Lyžařský výcvikový kurz 2012  
 

• V školním roce 2011-2012 připravujeme lyžařský výcvikový kurz určený pro všechny 
zájemce z řad žáků a žákyň 6.-9. ročníku naší školy. Součástí týdenního kurzu je 
výcvik ve sjezdovém lyžování a pro zájemce také výcvik v jízdě na snowboardu 
(kvalifikovaný instruktor bude zajištěn).  

• Místo: SKIAREÁL Lipno, Šumava, ubytování p římo u 
lanovky  

• Termín LVK:  26.2.- 2.3. 2012  
• Předpokládaný počet účastníků: 25–35 dětí, 3 instruktoři, 

zdravotník.  
• Zájemci obdrží včas podrobné informace a přihlášku. 
 
 

Škola v p řírod ě 2012 
 

I ve školním roce 2011-2012 připravujeme pro žáky I.stupně 
letní školu v přírodě, která se uskuteční v měsíci červnu.  
Místo: bude upřesněno 
Termín: červen 2012  
Naší snahou samozřejmě je, aby se cena pohybovala v 
rozumné výši a aby se dětem na ŠvPř  líbilo přinejmenším 
tak, jako na minulých školách v přírodě.  
 

Jolana Vaněčková 
 

 

Švýcarsko 2012  
 

Naše škola pořádá již 12 let pro naše žáky výměnné pobyty v zahraničí. Naší 
partnerskou školou je Grundschule v Heimiswillu – malé obci, která se nachází asi 50 km 
od švýcarského hlavního města Bernu. 
Po obvyklé roční pauze jsme v průběhu května a června 
připravovali výjezd našich žáků a pedagogů na letošní červenec. 
Shodou okolností, které nikdo nepředpokládal ani nezavinil, se 
nakonec stalo, že se letošní pobyt ve Švýcarsku nemohl 
uskutečnit. Karanténa v naší škole nám tedy posunula pobyt na 
příští prázdniny. Již teď se ale můžeme těšit na nové zážitky, nová 
přátelství a nová poznání.  
Doufáme, že se návštěvy Švýcarska  v roce 2012 zúčastní 
nejenom žáci 5.-9.ročníku ZŠ, ale také ti, kteří již budou žáky či studenty jiných škol a 
zažijí s námi to, čeho se letos museli vzdát. Při každém pobytu jsme my i naši žáci 
společně se švýcarskými dětmi a dospělými prožili úžasné chvíle a nezapomenutelné 
zážitky, získali nové zkušenosti a poznali krásná místa i zajímavé lidi (fotografie ze 
zájezdů do Švýcarska si můžete prohlédnout na školním webu). 
Budeme proto rádi, když podobné zkušenosti získají v budoucnu i další naši žáci a 
z tohoto důvodu chceme pokračovat nejenom ve výměnných pobytech se švýcarskou 
školou, ale popřípadě navázat i spolupráci s jinými školami v dalších zemích.  
 

Lenka Zlochová, Karel Derfl 

Školní projekty  
 

Naše škola je zapojena do těchto projektů:  MIŠ – Minimalizace 
šikany , ŘVV - Řešení vrstevnických vztah ů, EU peníze školám  
(OPVK ESF), jsme pilotní školou KIN-BALLU , od 1.9.2011 jsme 
certifikovanou školou RODIČE VÍTÁNI.  
Více o jednotlivých projektech se dozvíte na www.zschrastice.cz .  



Spolupráce rodi čů a školy   
 

Informace o chování a prosp ěchu : 
 

- Na prospěch a chování svého dítěte se můžete informovat na 
třídních sch ůzkách  nebo při  konzulta čních hodinách . Termíny 
budou včas zapsány do žákovských knížek a záznamníčků.  

- Osobní návšt ěvu   v době konzultačních hodin oznamte den 
předem .  

- V případě výrazných výkyvů v prospěchu nebo v chování dítěte, 
budou rodiče informováni písemně třídním učitelem, v případě 
nutnosti ihned telefonicky. 

- Rodiče si mohou domluvit i jiný termín individuální sch ůzky s 
učitelem  

- Osobní návšt ěvu   v době mimo vyhlášených schůzek a 
konzultačních hodin si ve vlastním zájmu domluvte vždy p ředem s konkrétním 
učitelem, se kterým chcete hovořit.  

- Naši učitelé se nemohou v ěnovat rodi čům v dob ě vyučování , neboť v tuto dobu 
mají jiné povinnosti. Respektujte prosím tuto skutečnost.  Děkujeme. 

- V případě zájmu můžete navštívit vyu čování , stát se asistenty při výuce, zúčastnit 
se společných akcí a výletů, přijít s vlastním nápadem a aktivně se zapojit při práci 
s dětmi. Budeme rádi za váš zájem. 

 
 

Omluvy nep řítomnosti žák ů: 
- Ze zákona mají všichni rodiče a zákonní zástupci povinnost dbát na řádnou docházku 

svého dítěte do školy a omlouvat neprodleně případnou nepřítomnost. 
 

- Důvodem k omluvě může být nemoc, návšt ěva léka ře či 
závažné rodinné d ůvody . 

- Předem známou nepřítomnost omlouvejte v čas (písemně, 
osobně, telefonicky či  mailem)  třídnímu učiteli.   

- V případě, že dítě bude delší dobu v ošetřování lékaře, 
požádejte jej o potvrzení do omluvného listu v žákovské knížce 
či záznamníčku.  

- O omluvu delší nepřítomnosti - např. týdenní dovolená 
v zahraničí - požádejte ředitele školy vždy písemn ě předem (formulář uvolnění si 
vyžádejte u třídní učitelky nebo si jej stáhněte ze školního webu). 

                                                     
 

Školní pom ůcky  
 
 

- Rodi če hradí d ětem  sešity, pracovní sešity a kreslící 
čtvrtky. 

- Učebnice zapůjčuje škola všem dětem zdarma. V 
zájmu uchování učebnic a sešitů v dobrém stavu je 
třeba je mít obalené  a zacházet s nimi šetrně. 
V případě poškození či ztráty učebnice může škola 
požadovat patřičnou náhradu až do výše ceny pořízení 
nové učebnice. 

 

- Pomůcky a potřeby do školy si žáci nosí dle rozvrhu, dbejte však na to, aby Vaše dítě 
nenosilo věci, které nutně nepotřebuje – taška je pak zbytečně těžká. Hmotnost 
tašky by dle léka řů neměla přesahovat desetinu hmotnosti dít ěte. 

 

- Poraďte se s třídní učitelkou, které školní pomůcky je možné ponechávat ve třídě. 
 
 
 



 

Hudební škola v Chrašticích  
 

Od roku 2002, kdy se povedlo obnovit v naší škole tradici výuky hry na hudební nástroje, 
nabízíme celoroční hudební výuku žáků ( klavír, keybord, flétny ).  Výuku vede zkušený 
hudebník pan Luboš Zelner  z Chraštiček. Pan L.Zelner zahájí výuku na keyboard, piano 
a flétny dle rozvrhu, který si domluví přímo s rodiči  žáků na sch ůzce ve st ředu 14.září 
2011 v 15.00 h.  Pokud se nemůžete dostavit, sdělíme vám telefon na vyučujícího, abyste 
si mohli individuálně domluvit termín výuky. 
 

Zájmová mimoškolní činnost  
  

Všichni žáci se mohou ve volném čase aktivně zapojit do pravidelné zájmové činnosti 
kroužků Školní družiny, Školního klubu a Sportovního klubu Chraštice. 
Letos dětem nabízíme:  
 

Výtvarný kroužek  Stolní tenis I.  – mladší 
Pěvecký sbor  Stolní tenis II.  – starší 

Počítačový kroužek  Filmový klub   – starší 
     

• Zájemci o práci v zájmových kroužcích a sportovních oddílech přinesou  přihlášku  
podepsanou rodiči a zaplatí poplatek  dle pokynů vedoucího kroužku či TU 
(pololetně 150 či 250,- Kč dle typu kroužku). Vybrané peníze jsou využity na nákup 
vybavení a materiálu potřebného pro zájmovou činnost.   

• Financování zájmové činnosti školy se uskutečňuje prostřednictvím SRPZŠ. 
• Poplatek může být prominut (ze sociálních důvodů, při členství ve více kroužcích, 

více sourozenců v několika kroužcích) na základě žádosti rodičů. 
• Činnost kroužků se řídí příslušnými předpisy a Školním řádem  - o všech akcích, 

které pořádá škola ve volném čase dětí, musí odpovědný vedoucí akce informovat 
předem písemně rodiče, kteří svůj souhlas s účastí dítěte potvrdí na přiložené 
písemné přihlášce. 

 

Výzva nejen pro rodi če :„HLEDÁME VEDOUCÍ KROUŽKŮ!“ 
 

• Rádi bychom rozšířili nabídku zájmových kroužků, ale 
schází nám jejich vedoucí. Pokud se mezi vámi najde 
někdo, kdo by mohl vést např. ŠACHOVÝ, RYBÁŘSKÝ, 
MODELÁŘSKÝ, SPORTOVNÍ (např. florbalový, 
fotbalový, atp.) nebo jiný KROUŽEK , budeme velice rádi, 
když se nám ozvete.  

• Pokud bychom se domluvili a našli by se i zájemci o 
kroužek mezi dětmi, je možné s vedoucím – externím 
spolupracovníkem – uzavřít dohodu o provedení práce a 
tuto činnost zaplatit.   

• V případě zájmu kontaktujte vedení školy.  
 

Knihovna pro d ěti, mládež a dosp ělé v Chrašticích  
 

• Naše školní knihovna je současně i knihovnou pro 
veřejnost a je registrována na Ministerstvu kultury ČR 
pod číslem  5376/2003.  

• Odpovědnou knihovnicí je Marie Šprunglová .  
• Od uživatelů knihovny vybíráme jednorázový roční 

poplatek ve výši 20,-K č. 
• Knihovna slouží pro potřeby školy i veřejnosti a 

poskytuje širokou nabídku literatury pro děti, mládež i 



dospělé, knihy pro poučení i zábavu, odborné časopisy, encyklopedie, odbornou 
pedagogickou literaturu, učební texty, školní učebnice a doporučenou školní četbu.  

• Všichni žáci školy mohou využívat školní knihovnu a studovnu k poučení i zábavě, 
a to buď  dle rozvrhu knihovny v určených provozních hodinách nebo společně s 
učitelem v rámci vyučování (viz  Výpůjční řád knihovny ). 

• Všichni uživatelé knihovny mají současně zdarma přístup na internet (2 počítače). 
• Byli bychom rádi, kdyby služby školní knihovny více využívali i dospělí z řad rodičů 

a veřejnosti, proto nabízíme hodiny pro veřejnost také v sobotu dopoledne. 
Děkujeme  všem p říznivc ům naší knihovny, kte ří darovali knihy nebo finan ční 
prost ředky na jejich po řízení. 

 

Kultura, divadlo   
 

• Chceme i nadále organizovat a nabízet společné zájezdy do 
divadel , kterých se mohou zúčastňovat také rodiče, bývalí 
žáci či další zájemci. Pokud máte nějaká speciální přání, 
ozvěte se a pokusíme se je společně uskutečnit.  

• Tato představení nejsou součástí výuky – jedná se o nabídku pro zaměstnance 
školy, popř. i žáky a rodiče. V rámci výuky plánujeme 2 návštěvy divadla v Příbrami. 

• Kontaktní osobou je paní učitelka Jitka Suchanová. 
 

Školní akce plánované ve šk.r. 2011/2012  
 

Soutěž ve sběru starého papíru 
Mikulášská nadílka  
Florbalový turnaj   
Vánoční slavnost 
Pohádkový zápis 
Dětský karneval (SRPZŠ) 
Lyžařský výcvikový kurz   
Výtvarná soutěž 
Soutěž o nejhezčí kraslici 
Den Země 2012 

 

Soutěž v recitaci  
Pěvecká soutěž 

Turnaj ve stolním tenise 
Plavecký kurz (MŠ + 1.stupeň ZŠ) 

Slet čarodějnic 
Květinový den 2012 

Škola v přírodě 2012 (2.-5.ročník) 
Pohádkový les 

Zahradní slavnost 
Žákovské divadlo  

…a další
 

 

Počítače a internet v naší škole  
 

• Všichni žáci a učitelé naší školy využívají počítačovou 
učebnu  (17 PC připojených na internet, scanner, tablet, 
laserová tiskárna). Po probíhající modernizaci IT vybavení 
(září 2011) budou opět všechny třídy vybaveny po jednom 
počítači. Další PC je i v mateřské škole a 2 multimediální 
počítače jsou k dispozici ve školní knihovně a studovně. Žáci i vyučující mohou 
používat také 2 digitální videokamery, několik fotoaparátů spolu s digitální 
videostřižnou, videem, DVD a 4 dataprojektory včetně zvukového systému. Jedna 
interaktivní tabule je v odborné pracovně a další dvě interaktivní tabule budou v zá ří 
2011 instalovány  do dvou tříd prvního stupně. Pro výuku i zábavu je slouží také 
velkoplošná plazmová televize s DVD a videorekordérem v Klubíku.  

• Škola je připojena na vysokorychlostní internet  prostřednictvím Wi-Fi. Připojení nám 
poskytuje firma Internet PB. Ve školní síti LAN je připojeno k internetu 
celkem 35 počítačů, z toho 27 je k dispozici pro žáky školy. Žáci se 
mohou svými notebooky či dalšími zařízeními připojovat na internet 
prostřednictvím Wi-Fi vysílače, jehož signál je dostupný v prostorách ZŠ.  



• Správce počítačové učebny je Alena Váňová , školním metodikem informačních a 
komunikačních technologií (ICT) je Mgr.Karel Derfl, správcem školní sítě a ITC  je 
Radoslav K řehlík. 

• Naši pedagogové mají k dispozici školní notebooky . 
• Kromě použití ve výuce (jazyková výuka, informatika, psaní na PC aj.), je učebna 

výpočetní techniky využívána i pro potřeby zájmových kroužků či 
jednotlivců (v době volna k přístupu na internet, zábavě i k přípravě na 
vyučování).  

• Všichni   žáci  i  zaměstnanci  školy  mohou  používat vlastní  e-mailovou 
adresu   a využívat internetovou poštu . 

 

www.zschrastice.cz  
 

Od května 2009 máme nový školní web, jehož redakční 
systém umožňuje průběžně přidávat články, přílohy i fotky. 
Na webu jsou k vidění kompletní fotogalerie školy   a také 
školní videa . Informace na školním webu jsou průběžně 
aktualizovány a představují tak důležitý způsob komunikace 
školy s žáky a jejich rodiči.  
 

Školská rada  
 

Školská rada ZŠ a MŠ Chraštice pracuje i nadále ve stejném složení jako v roce minulém: 
 

Příjmení a jméno: Zástupce za: Funkce ve ŠR: Kontakt:  
  Šprunglová Marie pedagogy předsedkyně 318 695 377 
  Vaněčková Jolana pedagogy zapisovatelka 606 955 138 
  Srp František zřizovatele místopředseda 606 829 713 
  Vogeltanz Michal zřizovatele člen rady 602 471 775 
  Macounová Anna rodiče člen rady 731 109 601 
  Čejdíková Jitka rodiče člen rady  

 

Naposledy se ŠR sešla 30.8. 2011, aby projednala 
závěry inspekční zprávy a některé změny v ŠVP. Další 
jednání Školské rady se uskuteční na podzim 2011, kdy 
se bude mj. projednávat a schvalovat  Výroční zpráva 
za rok 2010/2011, kterou předkládá ředitel školy. Zápisy 
z jednání ŠR jsou na školním webu. 
 

Marie Šprunglová, předsedkyně ŠR 
 

Školní žákovský parlament  
 

Ve škole pracuje Žákovský parlament , který je složený z volených zástupců žáků 4.–9. 
ročníku. Členové parlamentu si mezi sebou volí žákovskou radu a připravují plán práce 
pro školní rok.  

Je jistě dobře, že se žáci chtějí a mohou podílet na 
tom, co se děje kolem nich, jak funguje škola a apod.  
 
V parlamentu se také učí diskutovat mezi sebou a 
přenášet získané informace do svých tříd. Jejich 
setkání probíhají dle potřeby několikrát ročně a 
zápisy z nich jsou dostupné na školním webu. 
      

Lenka Zlochová  - koordinátor ŽP 



Recyklace surovin a odpad ů  
 

Stejně jako i v letech předešlých škola organizuje sout ěž ve sběru 
starého papíru . Nejlepší sběrači jsou vždy vyhodnoceni a získají odměnu.  
 

Třídění a sběr odpadů uvedených v rámečku se týká všech zaměstnanců 
a žáků školy: 
 
 

• Starý papír  - sběr starého papíru probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Letošní 
podzimní sběr se uskuteční v říjnu a o termínu jarního sběru budete informováni. 

• PET lahve  – ve škole jsou dvě nádoby, kam dáváme plastové odpady a zejména 
plastové láhve. Před vhozením PET láhve zmáčkněte, aby zabíraly méně místa. 

• Skleněný odpad  - patří do 2 určených kontejnerů (zelený a bílý) u kotelny. 
• Použité baterie  (monočlánky atp.) - patří do určené označené nádoby ve škole. 
• Ostatní net říděný odpad  – dáváme do košů ve třídách nebo do popelnic u školy. 
 

 
 
 

Almanach školy Chraštice – 50 let!!!  
 

Připravujeme vydání nového Almanachu školy 
Chraštice , který popisuje historii chraštického 

školství a zejména období 1961-2011.  
Almanach nabízí více než 200 stran informací i 
fotografií a navíc šestnáctistránkovou barevnou 

fotopřílohu.  Almanach  bude poprvé v prodeji  
při oslavě 50.výročí naší školy  

v sobotu 24.zá ří 2011. Všechny srde čně zveme!   
 
 
 

 
 

Nabízíme také 12 originálních DVD  
se školními divadly našich žák ů !!!  
 

K příležitosti 50.výročí naší školy nabízíme zájemcům 
originální nahraná DVD se školními divadelními  
představeními uplynulých deseti let.    
Jedná se o limitovanou edici jedinečných videonahrávek  
(i s bonusy) těchto školních žákovských představení: 
 

2000 - Noc na Karlštejn ě 
2001 - Tři veteráni 
2002 - Královna Kolob ěžka 
2003 - Limonádový Joe 
2004 - Tři mušketý ři 
2005 - Lotrando a Zubejda 
 

2006 - Princové jsou na draka 
2007 - S čerty nejsou žerty 
2008 - Co takhle svatba princi 
2009 - Ať žijí duchové 
2010 - Šíleně smutná princezna 
2011 - O princezn ě, která rá čkovala 

Uvedená DVD bude možno zakoupit při oslavě výročí naší školy dne 24.září 2011. 
Vzhledem k omezenému počtu kusů  doporu čujeme p ředem objednat  s uvedením 
názvu DVD a počtem kusů  - karel.derfl@zschrastice.cz  nebo  723 243 724.  

ZŠ a MŠ Chraštice, � Chraštice 44, pošta Březnice, okres Příbram, PSČ 26272 
� 318 695 382, 731 411 928,  E-mail: skola@zschrastice.cz , www.zschrastice.cz  

www.zschrastice1011.rajce.idnes.cz ;  www.youtube.com/ZSCHRASTICE  
 

 



DDoovvoolluujjeemmee  ssii  vvááss  ssrrddeeččnněě  ppoozzvvaatt  nnaa  oossllaavvuu  
  

  

ootteevvřřeenníí  nnoovvéé  šškkoollyy  vv  CChhrraaššttiiccíícchh  
  

SSOOBBOOTTAA  2244..  zzáářříí  22001111  
    99..3300        mmššee  vv  cchhrraašštt iicckkéémm  kkoosstteellee  
1111..0000        ssllaavvnnoossttnníí  zzaahháájjeenníí  oossllaavv  aa  ootteevvřřeenníí  VVÝÝSSTTAAVVYY  
1122..0000        sseettkkáánníí  zzaamměěssttnnaannccůů  šškkoollyy  vv  jj ííddeellnněě  ZZŠŠ  
1144..0000        vvyyssttoouuppeenníí  žžáákkůů  šškkoollyy  
1166..0000        sskkuuppiinnaa  hhiissttoorr iicckkééhhoo  ššeerrmmuu  CCooll lleeggiiuumm  AArrmmaattuumm  
2200..0000        vveeččeerrnníí  ppoosseezzeenníí  ss  hhuuddbboouu  aa  ttaanncceemm  vvee  šškkoollee  ii   ppřřeedd    
                          šškkoolloouu……  

  
  

……aa  ppoo  cceellýý  ddeenn  ddáállee  nnaabbíízzíímmee::   
  

--  mmoožžnnoosstt   pprroohhll ííddkkyy  cceelléé  šškkoollyy,,  
--  VVÝÝSSTTAAVVUU  nneejjeenn  oo  hhiissttoorr ii ii   šškkoollssttvvíí  vv  CChhrraašštt iiccíícchh,,  

--  nnoovvýý  AALLMMAANNAACCHH  ŠŠKKOOLLYY  CCHHRRAAŠŠTTIICCEE,,  
--  DDVVDD  ssee  šškkoollnníímmii   ddiivvaaddeellnníímmii   ppřřeeddssttaavveenníímmii ,,  

--  ppoosseezzeenníí  vv  kkaavváárrnněě  ss  pprroommííttáánníímm  šškkoollnníícchh  ffootteekk  aa  ff ii llmmůů,,  
--  hhřřiiššttěě  ss  nnaaffuukkoovvaaccíímm  hhrraaddeemm  aa  tt rraammppooll íínnoouu  pprroo  dděětt ii ,,    

oobbččeerrssttvveenníí,,  ggrr ii lloovvaannéé  kklloobbáássyy  aa  jj iinnéé  ddoobbrroottyy……  
  
  
  
  
  

ZZaavvzzppoommíínneejjttee  nnaa  uuppllyynnuulléé  rrookkyy,,  ppoottkkeejjttee  zznnoovvuu  
ssvvéé  zznnáámméé,,  bbýývvaalléé  ssppoolluužžáákkyy  ččii  uuččiitteellee  

aa  pprroohhllééddnněěttee  ssii  ssoouuččaassnnoouu  šškkoolluu!!  
  

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  sseettkkáánníí  
vv  CChhrraašštt iiccíícchh!!  


