
www.zschrastice.cz



Srdečně zdravíme všechny děti i rodiče!
Vítejte v naší chraštické škole a školce
na začátku školního roku 2021/2022.

Prázdniny jsou za námi a my se znovu scházíme ve škole
ještě plni zážitků, dojmů, vzpomínek i nových zkušeností z prázdnin.

Opět nám začnou školní povinnosti, ale to není důvod ke
smutku. I ve škole je totiž možné zažívat radost. Radost ze
setkávání, z objevování nových věcí, báječný pocit z vydařené práce či spokojenost z dosažení
nějakého úspěchu či pokroku.

Letošní rok 2021 byl pro nás také obdobím velkých změn! Přibyli nám noví žáci téměř
ve všech třídách, intenzívně jsme hledali a nakonec jsme také našli nové spolupracovníky!  A také
jsme se loučili…

Učitelé totiž přicházejí, ale také odchází jinam! My jsme se rozloučili s Janou Petýrkovou,
Karolínou Urválkovou a Nikolou Kolaříkovou. Děkujeme za jejich dosavadní práci v naší škole a
přejeme jim hodně štěstí v nových rolích!

Ale nakonec je nás ještě více než předtím! Nová paní učitelka Veronika Slivková, pan učitel
Michal Nedvěd i asistentky pedagoga Michaela Kratochvílová, Jana Tománková, Romana
Sklenářová a Petra Pospíšilová se již těší na děti v naší škole. Věříme, že se brzy vzájemně
poznáte a porozumíte si.

Volitelné předměty! Naši žáci mají možnost vybírat si z nabídky různých volitelných předmětů.
Letos je možné vybírat z těchto: technické tvoření, matematicko-fyzikální seminář, domácnost,
sportovní hry, seminář z dějepisu, informatika pro pokročilé, osobnostní a sociální výchova.

Proměna školní dílny! Před naší opravenou školní dílnou letos přes prázdniny vyrostla nová
venkovní učebna. Věříme, že si ji společně s dětmi ještě tento podzim pořádně užijeme.

O prázdninách také finišovala stavba v podkroví školy. Čeká na nás pět nových odborných
učeben, sociální zázemí a také informační centrum s odbornou knihovnou a prostorem pro relaxaci.
Už se těšíme, že si tam společně s vámi dáme šálek kávy, nebo dětmi upečený zákusek.

Hledáme vedoucí kroužků! Našim dětem chceme nabízet zajímavé aktivity a učit je novým
dovednostem. Uvítáme i vaši pomoc! Umíte třeba stavět modely, hrát šachy, sportujete, rybaříte,
programujete, ovládáte zajímavou technickou nebo výtvarnou dovednost a myslíte, že byste to
dokázali naučit i ostatní? Dejte nám o tom vědět a zkusíme váš nápad společně realizovat.

Okolo školy je spoustu práce i během prázdnin. Snažíme se vycházet vstříc poptávce rodičů, a
proto jsme zajistili prázdninový provoz MŠ v celkovém rozsahu tří týdnů. Děkuji paním učitelkám,
kuchařkám, uklízečkám i panu školníkovi za zajištění prázdninového provozu mateřské školy.
Zároveň děkuji všem zaměstnancům, že celou školu skvěle připravili na nový školní rok!

Děti, které se učí naplno a s radostí, to je náš společný cíl a my děkujeme všem, kteří spolu s
námi věří, že právě toto je VIZE, která dává smysl a stojí za to ji všemožně podporovat.

DĚkuji všem, kteří nám věří, podporují nás a přispívají k tomu, aby naše škola byla taková, jaká je.
Buďte s námi i nadále Spolu a v pohodě! Všem žákům, rodičům i zaměstnancům přeji, aby se
v naší škole cítili dobře a společně jsme si užili co nejvíce výuky naživo ve škole..

V Chrašticích 1.9.2021
Karel Derfl, ředitel školy

http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/pravidla_nasi_skoly_spolu_a_v_pohode.pdf


NAŠE ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022:
Ředitel školy: Karel Derfl karel.derfl@zschrastice.cz
Zástupkyně ředitele: Alena Váňová alena.vanova@zschrastice.cz
Výchovný poradce: Lenka Řezáčová lenka.rezacova@zschrastice.cz
Koordinátor ŠVP: František Rozum frantisek.rozum@zschrastice.cz
Učitelky - třídnictví:
1.třída - Martina Joujová martina.joujova@zschrastice.cz
2.třída  - Lenka Řezáčová lenka.rezacova@zschrastice.cz
3.třída  - Zlata Fillová zlatka.fillova@zschrastice.cz
4.třída  - Veronika Slivková veronika.slivkova@zschrastice.cz
5.třída  - Ladislava Míková ladislava.mikova@zschrastice.cz
6.třída  - Martina Pincová martina.pincova@zschrastice.cz
7.třída  - Markéta Vokatá marketa.vokata@zschrastice.cz
8.třída  - Jana Břicháčková jana.brichackova@zschrastice.cz
9.třída  - Lenka Zlochová lenka.zlochova@zschrastice.cz
Vyučující bez třídnictví:

Jana Křiváčková jana.krivackova@zschrastice.cz
Zuzana Holá zuzana.hola@zschrastice.cz
Miroslav Bodnár miroslav.bodnar@zschrastice.cz
Pavla Trantinová pavla.trantinova@zschrastice.cz
Michal Nedvěd michal.nedved@zschrastice.cz
Bohuslav Hora bohuslav.hora@zschrastice.cz
František Rozum frantisek.rozum@zschrastice.cz

Pedagogický asistent v ZŠ:
Marie Vávrová marie.vavrova@zschrastice.cz

Jana Tománková jana.tomankova@zschrastice.cz
Tereza Pacovská tereza.pacovska@zschrastice.cz
Zuzana Procházková zuzana.prochazkova@zschrastice.cz
Adéla Kolářová adela.kolarova@zschrastice.cz
Romana Sklenářová romana.sklenarova@zschrastice.cz
Michal Nedvěd michal.nedved@zschrastice.cz
Zdeněk Jun zdenek.jun@zschrastice.cz
Michaela Kratochvílová michaela.kratochvilova@zschrastice.cz

Učitelky mateřské školky:
Šárka Křivánková - ZŘŠ (Veverky) sarka.krivankova@zschrastice.cz
Jaroslava Ferancovicová (Veverky) jaroslava.ferancovicova@zschrastice.cz
Blanka Běloušková (Sovičky) blanka.belouskova@zschrastice.cz
Jaroslava Švejnohová (Sovičky) jaroslava.svejnohova@zschrastice.cz

Pedagogický asistent v MŠ:
Jitka Vancová jitka.vancova@zschrastice.cz
Petra Pospíšilová petra.pospisilova@zschrastice.cz

Vychovatelky ŠD a ŠK:
Marie Vávrová - vedoucí vychovatelka marie.vavrova@zschrastice.cz
Tereza Pacovská tereza.pacovska@zschrastice.cz
Romana Sklenářová romana.sklenarova@zschrastice.cz

Vedoucí knihovny: Marie Šprunglová knihovna@zschrastice.cz
Ekonom školy: Iveta Galážová iveta.galazova@zschrastice.cz
Úklid a údržba: František Srp frantisek.srp@zschrastice.cz

Zdeněk Jun zdenek.jun@zschrastice.cz
Vladimíra Švejnohová vladimira.svejnohova@zschrastice.cz
Jitka Čejdíková jitka.cejdikova@zschrastice.cz
Jana Buchová jana.buchova@zschrastice.cz
Šárka Mrzenová sarka.mrzenova@zschrastice.cz

Školní jídelna: Iveta Galážová iveta.galazova@zschrastice.cz
Dana Weinfurterová dana.weinfurterova@zschrastice.cz
Kateřina Křížová katerina.krizova@zschrastice.cz
Vladimíra Švejnohová vladimira.svejnohova@zschrastice.cz

Správce PC sítě: Radek Křehlík krehlik@gmail.com
Pověřenec GDPR: Zuzana Krausová zuzana.krausova@sms-sluzby.cz
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Organizace vyučování a provoz školy:
Základní škola:

▪ Vyučování v ZŠ začíná každý den v 7.50 hodin a řídí se
rozvrhem.

▪ Škola je otevřena od 7.30 hodin, v době vyučování bývá
uzamčena.

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

▪ Ve škole a celém školním areálu platí Školní řád.
▪ V době před vyučováním, o přestávkách a během polední

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

Mateřská škola:
❖ Provoz mateřské školy probíhá od 6.15 do 16.15 hodin.
❖ Měsíční poplatek za umístění dítěte ve školce činí 500,- Kč.
❖ Děti předškolního věku mají ze zákona docházku do MŠ zdarma, maximálně však v celkové

délce 12 měsíců.
❖ Počty stravovaných dětí hlásí mateřská škola v kuchyni každý den nejpozději do 8.00 hodin,

proto je nutné každý pozdější příchod dítěte včas oznámit na tel.: 318 695 382 nebo 731
411 927 (Veverky) a 775 404 878 (Sovičky).

❖ Doporučujeme rodičům, aby dětem označili osobní věci.
❖ Do školky dítě potřebuje: oblečení na hraní ve třídě a jiné na pobyt venku, dále náhradní

oblečení pro případ znečištění oděvu (spodní prádlo, punčocháče, tričko…), dětský ručník s
poutkem, na spaní pyžamo, pláštěnku, holínky, bundu, čepici, na přezutí bačkory – NE
PANTOFLE.

❖ V letošním školním roce budou opět fungovat dvě plnohodnotná oddělení pro mladší
a starší děti. Také bude pokračovat nabídka programu pro předškolní děti v době po obědě.
Jedná se o aktivity výtvarné, sportovní, rukodělné, apod. Děti také budou pracovat v centrech
aktivit v rámci vzdělávacího programu Začít spolu.

❖ Zájmem nás všech je, aby k nám získalo důvěru nejen dítě, ale i jeho rodiče, aby se nám
podařilo vytvořit příjemnou a radostnou atmosféru, vhodné podmínky k přirozenému rozvoji
dítěte, k  získání potřebných návyků a znalostí pro vstup do základní školy. Veškeré další
dotazy Vám rádi zodpovíme ve školce.

❖ I ve školním roce 2021/2022 se mohou také rodiče dětí v MŠ zapojit do činnosti Spolku rodičů
a přátel ZŠ a MŠ Chraštice (SRPZŠ). V září 2021 vybíráme 700,- Kč na financování aktivit
MŠ prostřednictvím SRPZŠ stejně jako v minulém školním roce.

❖ Informace o provozu MŠ, aktivitách školy, vyúčtování SRPZŠ budou vyvěšeny na
nástěnce v oddělení Veverek i Soviček.

http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/2016_skolni_rad_1.pdf
http://www.zschrastice.cz/obsah/spolek-rodicu
http://www.zschrastice.cz/obsah/spolek-rodicu


Zápis do MŠ pro další školní rok 2022/2023
Zápis do MŠ bude v měsíci květnu 2022. Konkrétní informace
najdete včas na webových stránkách školy.

Školní družina a školní klub:

� Provoz ranní družiny bude od 6.30 do 7.30 ve druhé třídě,
poté odchází děti do svých tříd. Provoz odpolední družiny
probíhá od 11.30 do 16.00 v prostorách ŠD v podkroví MŠ
a ve třídách ZŠ.

� Školní družinu navštěvují přihlášení žáci. Přihlášky obdrží u třídních učitelek či přímo u
vychovatelek ŠD Marie Vávrové (tel: 775 406 048), a Terezy Pacovské ( tel: .771 156 136),
Romany Sklenářové ( tel: 777 929 873)

Školní družina je určena zejména mladším dětem (1.-5. ročník), doporučujeme je do ŠD
přihlásit i v případě, že budou jezdit domů již ve 12.40 hodin. Namísto čekání na zastávce
(zejména v zimním období či při dešti) mohou být pod dohledem vychovatelky. Děti mají také
možnost se přihlásit pouze ve dnech, kdy mají odpolední vyučování.
Každý den chodíme ven, je proto vhodné, aby si děti přinesly podepsané věci na převlečení.
Děti, které jsou ve školní družině do 15 hodin a déle, si přinesou také odpolední svačinu.
Jedno oddělení školní družiny je umístěno v podkroví budovy mateřské školy, přístup je
bočním vchodem MŠ. Druhé a třetí oddělení ŠD budou v budově základní školy ve druhé
třídě, třetí oddělení je ve čtvrté třídě. Rozdělení do skupin proběhne v prvním týdnu.

Poplatek za družinu ve školním roce
2021/2022 zůstává ve výši 150,-Kč měsíčně,
(děti, které navštěvují pouze ranní družinu platí
50,- Kč) přičemž děti přihlášené do ŠD neplatí již
žádné další poplatky za jednotlivé kroužky. Peníze
jsou určeny na nákup výtvarných materiálů,
hraček a dalších pomůcek používaných v ŠD a
v kroužcích. Poplatek za ŠD se platí hospodářce
školy ve dvou splátkách na období září-prosinec

do konce listopadu a za leden-červen do konce května.
Tento poplatek může být prominut ze sociálních důvodů, a to na základě žádosti rodičů. Vzor
žádosti si můžete vyžádat.
Žáci navštěvující ŠD či ŠK jsou povinni se řídit pokyny vychovatelek 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 omluvit a změny v
docházce předem písemně nahlásit vychovatelce nebo vedoucímu kroužku.
Pozor! Pouze na základě telefonické žádosti nemohou být žáci uvolněni ze ŠD!
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).

Školní vzdělávací program „Spolu a v pohodě“
V naší škole vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu
(ŠVP) „Spolu a v pohodě“. Poslední verze ŠVP včetně dodatků a změn
byla schválena Pedagogickou radou, Školskou radou a zřizovatelem (Obec
Chraštice).
Vzdělávací program je veřejně dostupný na školním webu a je k dispozici
pro případné zájemce také ve škole. Nabízíme všem dětem a rodičům
nejen prezenční výuku,  ale také domácí vzdělávání a nově ověřujeme i
možnosti tzv. kombinovaného vzdělávání (částečně doma i ve škole).

http://www.zschrastice.cz/category/vyuka/vzdelavaci-program


Volitelné předměty
Žáci II. stupně ZŠ si na začátku školního roku vybírají z nabídky volitelných předmětů. Na základě
zájmu budou  rozděleni do skupin a ve školním roce 2021/2022 budou mít do učebního plánu
zařazen výběr z těchto volitelných předmětů:

Volitelný předmět: Vyučující:
Domácnost Jana Křiváčková, Martina Pincová

Informatika pro pokročilé Bohuslav Hora
Osobnostně sociální výchova František Rozum

Seminář z dějepisu Pavla Trantinová
Technické tvoření Karel Derfl

Matematicko-fyzikální seminář Ladislava Míková
Sportovní hry Miroslav Bodnár

Na I.stupni ZŠ opět vyučujeme 3 volitelné předměty ve třech skupinách, a to Keramické tvoření,
Technické tvoření a Sportovní hry. Tato nabídka se týká všech žáků 2. - 5. ročníku ZŠ. Ve
2.ročníku se ale jedná o dobrovolný předmět.

Genetická metoda čtení a psaní
V naší škole vyučujeme děti v 1. ročníku tzv. genetickou metodou čtení a psaní, kterou
považujeme za velmi účinnou a vhodnou pro rozvíjení čtenářských dovedností a schopnost číst
s porozuměním a která u dětí prohlubuje zájem o četbu. Tyto uvedené dovednosti jsou důležité
k tomu, aby se děti naučily efektivně se učit.

Písmo Comenia Script
V 1. ročníku vyučujeme psaní písmem Comenia Script, což je
praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní
a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen
o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí.
Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům. Toto písmo
vhodně doplňuje genetickou metodu čtení a psaní.

Výuka matematiky tzv. Hejného metodou

Pokračujeme na I. i II. stupni ZŠ s výukou matematiky „Hejného
metodou“. Hejného metoda je založena na respektování 12
klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě
objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let
experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v
dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních
dnů. Potěšující jsou poslední srovnávací výzkumy, které potvrdily
stejnou nebo i vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek na SŠ právě u
žáků, kteří absolvovali celou školní výuku právě Hejného metodou.

Angličtina ve všech ročnících ZŠ
Pokračujeme ve výuce angličtiny od 1. ročníku ZŠ v týdenní dotaci 1 hodiny.  Ve 2. ročníku mají
žáci týdenní dotaci 2 hodiny Aj a všichni ostatní žáci od 3. až do 9. ročníku se učí anglický jazyk
v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Ve školním roce 2021/2022 budeme opět dělit pro výuku
angličtiny některé třídy na dvě menší skupiny (4., 6. a 9.ročník).

Týdenní výukové plány
Naši žáci dostávají každý týden v pátek od svých třídních učitelek
týdenní výukové plány. Tyto plány bývají ke stažení i na školním
webu. Tištěné plány dostávají pouze žáci 1.-5. ročníku, děti starší
je mají k dispozici na nástěnce ve třídě a také on-line na webu.
Chceme tak naše žáky vést k větší samostatnosti a
odpovědnosti při přípravě na vyučování.

http://www.zschrastice.cz/obsah/geneticka-metoda-cteni-v-1tride
http://www.zschrastice.cz/obsah/skolni-vzdelavaci-program-4
http://www.zschrastice.cz/obsah/skolni-vzdelavaci-program-5
http://www.zschrastice.cz/obsah/skolni-vzdelavaci-program-5
http://www.h-mat.cz/principy
http://www.h-mat.cz/principy
http://www.zschrastice.cz/obsah/vyuka-jazyku
http://www.zschrastice.cz/obsah/tydenni-plany


Řečový terapeut pomáhá dětem v MŠ i ZŠ
V naší škole nabízíme všem dětem s vadami řeči
kvalifikovanou
a dlouhodobou nápravu tohoto handicapu, který v případě
včasného neodstranění může představovat vážný problém při
školní výuce nebo i mimo školu. Jedná se o procvičování a o
pomoc rodičům při opakování a prohlubování správného
nácviku řeči. Tato činnost nenahrazuje každodenní
logopedickou domácí přípravu s dítětem, kterou vykonávají rodiče.
Žáci s vadou řeči obdrží závaznou přihlášku od paní učitelky Marie Vávrové, která je
kvalifikovaným řečovým terapeutem a ve spolupráci s klinickými logopedy (318 634 150) pracuje s
dětmi přímo ve škole. Více informací obdržíte ve škole.
Náprava řeči ve škole je pouze podpůrné opatření a nemůže nahradit domácí procvičování
s rodiči. Proto je nutná spolupráce rodičů a trénování řeči doma!

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

Ceny stravného platné od 1.9.2021:
Žáci ZŠ zaplatí za jeden oběd:

nar.    1.9.2011 a později 27,- Kč
nar .   1.9.2007 – 31.8.2011 29,- Kč
nar.    31.8.2007 a dříve 31,- Kč

Děti v MŠ zaplatí za celodenní stravu:
nar.    1.9.2015 a později 41,- Kč
nar.    31.8.2015 a dříve 48,- Kč

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování má každý žák ZŠ nárok na dotovaný oběd
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 době jeho pobytu ve školském zařízení.
V případě, že si žák při nepřítomnosti včas oběd neodhlásí, musí nahradit celkovou cenu
oběda - tj. všechny náklady, které byly vynaložené na jeho uvaření (mzdy, energie, provozní
náklady). Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti tzn. nemoci, která se podle
vyhlášky považuje za pobyt ve školském zařízení. Skutečná kalkulace nákladů na jeden oběd je
70,-Kč.

Platba obědů inkasem nebo v hotovosti ve škole:
V září 2021 pokračujeme v bezhotovostním platebním styku při hrazení stravného. Žádáme
rodiče, kteří mají o tuto službu zájem, aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k inkasu na
platby za stravné. Podrobný návod k zřízení inkasa najdete na školním webu. První inkaso bude
k 20. září 2021 za stravné na říjen.
I nadále je možné platit obědy také hotově v kanceláři ZŠ.
Obědy hrazené hotově plaťte také předem - nejpozději 20. den předchozího měsíce!

♦ Stravné můžete platit hotově  každý den od 6.30 do 9.30 hodin v kanceláři
u Ivety Galážové (v budově ZŠ) nebo každé úterý od 13.30 do 15.30 hodin tamtéž.

Odhlašování obědů:
♦ Včas odhlášený oběd nebude započítán a již zaplacený poplatek bude odečten v platbě za

následující měsíc.

http://www.zschrastice.cz/obsah/zakladni-informace-1


♦ Obědy je nutné odhlašovat  co nejdříve – nejlépe 3 dny předem, pouze v případě
neplánované nepřítomnosti (tj. nemoci) ještě ráno - nejpozději do 7.30 hodin - buď osobně
v kanceláři, telefonicky (tel.: 318 695 382  či  731 411 928) nebo na emailovou adresu:
iveta.galazova@zschrastice.cz.

♦ Obědy, které nestihnete včas odhlásit, si můžete vyzvednout do vlastních přinesených nádob
v době vydávání jídla tj. 11.30-13.00 h. (to platí pouze v první den neplánované nepřítomnosti
a po předchozím ohlášení vedoucí ŠJ).

Pitný režim
● Nezapomínejte, že každé dítě potřebuje během dopoledne dostatečně pít. Přibalte mu ke

svačině nějaký vhodný nápoj.
● Pro děti ve školní družině a školním klubu zajišťují pitný režim pracovnice školní jídelny

(slazený i neslazený čaj, šťáva nebo voda, voda s citronem).
● Pro děti v naší mateřské škole je po celý den zajištěn dostatečný

přísun tekutin, napít se mohou kdykoliv dle potřeby.

Projekty „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“
Naše škola pokračuje v projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Účast
školy v těchto projektech bude  znamenat jednou týdně ovoce a
jednou týdně mléčný výrobek, které dostávají zdarma všechny děti
z I. stupně ZŠ i žáci z II. stupně ZŠ. Oba projekty začínají od půlky září
2021.

Plavecký kurz 2021/2022
♦ Základní plavecký kurz se uskuteční od 27.května do 28. června 2022, budeme opět jezdit do

Aquaparku v Příbrami - vždy v úterý dopoledne (od 9.30 do 11.00)
♦ Výcvik v plavání je v rozsahu 5 dvouhodinových lekcí je určen všem žákům 1.- 4. ročníku ZŠ

(10 hodin) a dětem z MŠ (5 hodin)
♦ V ZŠ je plavání povinnou součástí osnov TV v celkovém rozsahu 40 výukových hodin za školní

docházku.

Prázdniny a volné dny ve školním roce 2021/2022:
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 
1. září 2021.
Podzimní prázdniny připadají na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek  23. prosince 2021  a skončí v neděli 2. ledna
2022. Vyučování začne po vánočních prázdninách v pondělí 3. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v okrese Příbram  na
termín 21.2. - 27.2. 2022.
Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 14. 4. 2022. V pátek 15. 4. 2022 je svátek.

mailto:iveta.galazova@zschrastice.cz
http://www.zschrastice.cz/obsah/organizace-skolniho-roku-20212022


Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny začínají v pátek 1. července 2022 a trvají
do středy 31. srpna 2022.
Další školní rok 2022/203  začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Školní vysvědčení a hodnocení žáků
Pololetní vysvědčení nevydáváme, ale žáci obdrží jeho výpis
v pondělí 31. 1. 2022 a závěrečné vysvědčení dostanou ve
čtvrtek 30. 6. 2022. Vysvědčení může být se známkami nebo
ve formě slovního hodnocení a sebehodnocení. Podoba
hodnocení a vysvědčení se mění i díky distanční výuce.
Na 1.stupni ZŠ žáci nedostávají známky, ale jsou hodnoceni
v průběhu roku i na vysvědčení slovně. V ostatních ročnících
se jedná spíše o kombinaci slovního hodnocení a známek.
Hodnocení žáků probíhá podle pravidel pro hodnocení, která byla vypracována v souladu
s platnými předpisy a schválena Školskou radou a pedagogickou radou. Tyto dokumenty jsou také
dostupné na školním webu.

Zápis prvňáčků pro další školní rok (2022/2023)
Zápis do 1. ročníku 2022/2023 základních škol proběhne
v souladu s § 36 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb.,
(školský zákon) v období mezi 1. až 30. dubnem 2022.
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. K odkladům není možné uznat

jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost.

Zápis v naší škole bude probíhat ve dnech 5. a 6. dubna 2022 od 8.00 do 17.00 h.
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:
● v 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky;
● přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou

musí být odevzdány do 30. 11. 2021 na zvolenou školu;
● zkušebně vyplněné přihlášky na ostatní školy je nutné předat

třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci do 1. 2. 2022
● zkontrolované a potvrzené přihlášky  potom rodiče doručí na

vybranou střední školu do 1. 3. 2022
● termíny přijímacích zkoušky pro čtyřleté a osmileté studijní

obory (maturitní) dosud nebyly zveřejněny
Další informace poskytne výchovná poradkyně L. Řezáčová a budou též na webu školy.



Plánované školní projekty a akce:
Adaptační kurzy 2021
Je pro nás velmi důležité, aby se v naší škole děti cítily bezpečně
a byly šťastné, proto je důležité, aby se dobře poznaly se svými
spolužáky a užily si společně nejen pracovní, ale také volné chvíle.
Z těchto důvodů pořádáme každoročně tematicky zaměřené
adaptační pobyty pro žáky 2. stupně ZŠ. Letošní adaptační kurz
pro žáky 6.-9. ročníku proběhne ve dnech 21.- 23.9.2021 v RS
Šlovice (http://www.starline.cz/rekreacni-stredisko-slovice.php) a
bude zaměřen především na sociální dovednosti a komunikaci.
Cena kurzu včetně dopravy, stravy, pitného režimu a ubytování je
1500,- Kč. Tuto částku, prosíme, uhraďte do 15.9.2021.

Také děti ze 4. a 5. třídy budou mít letos svůj adaptační kurz - jeho zaměření, vzhledem ke
změnám pedagogů a nově příchozím dětem, bude sloužit spíše ke stmelení a utužení kolektivu.
Tento kurz se uskuteční ve dnech 4.- 6.10.2021 v penzionu U Nováků v Kožlí
(www.penzionunovaku.cz). Cena tohoto kurzu včetně stravy, pitného režimu a ubytování je 1100,-
Kč, dopravu na místo zajišťují rodiče. Tuto částku, prosíme, uhraďte do 25.9.2021.

Lyžařský kurz 2022
● Ve školním roce 2021/2022 připravujeme lyžařský výcvikový kurz určený pro žáky a žákyně

6.-9. ročníku naší školy (po dohodě se mohou zúčastnit i páťáci či bývalí žáci).
● Hlavní součástí týdenního kurzu je výcvik ve sjezdovém lyžování.
● Místo: hotel Jestřábí v Černé v Pošumaví (https://www.hoteljestrabi.cz ), samotný výcvik bude

probíhat v lyžařském areálu Hochficht v Rakousku (doprava zajištěna vlastním busem).
● Termín LVK: leden - únor 2022
● Předpokládaný počet účastníků: 40 dětí, 4-5 instruktorů.
● Zájemci obdrží podrobné informace a

přihlášku.

Letní škola v přírodě 2022
Školy v přírodě jsou nejen součástí našeho
školního vzdělávacího programu, ale staly se
již tradiční a dětmi s radostí očekávanou
školní akcí. Proto i v letošním školním roce
plánujeme pro všechny naše žáky a žákyně z
1.- 5. třídy a předškoláky z MŠ týdenní pobyt
v přírodě se zajímavým programem.

Rádi bychom opět navštívili RZ Stará
Živohošť.

Další aktivity a projekty školy:
RODIČE VÍTÁNI - jsme certifikovanou školou projektu Rodiče vítáni.
Toto osvědčení označující kvalitu a míru otevřenosti spolupráce s rodiči
získala kromě ZŠ i naše mateřská škola. Jedná se o přitom hodnoty, které
považujeme za důležité.
Co vlastně značka RODIČE VÍTÁNI říká a jaké podmínky musí naše škola
splňovat pro její získání a udržení i do budoucna?
To si můžete přečíst na webu školy nebo na informačních cedulích RODIČE
VÍTÁNI u vchodu do ZŠ i v MŠ.
Další nformace najdete také na http://www.rodicevitani.cz/.

http://www.starline.cz/rekreacni-stredisko-slovice.php
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Dotkni se vesmíru - v březnu 2021 jsme se zapojili do projektu, jehož cílem je, aby si
žáci prohloubili vědomosti o vesmíru, ale také např. pochopili, jak fungují přístroje, které mapují

planetu Zemi. V rámci projektu již žáci plnili zadané úkoly, z nichž
nejdůležitější bylo sestavení vlastní funkční sond, kterou vyšleme
téměř až na hranici vesmíru.

Dne 6.9.2021 bude ve škole probíhat projektový den na téma
Vesmír, při kterém si všichni žáci budou moci vyzkoušet, jaké to je
být členem vesmírného týmu. Vyvrcholení projektu nastane o den
později (7.9.2021), kdy naši žáci s pomocí odborného dohledu
vypustí vlastní sondu do stratosféry. Tato sonda bude měřit a
zaznamenávat nejrůznější údaje a také pořídí fotografie i video z
tohoto letu.

O průběhu celého projektu vás budeme informovat na školním webu a facebooku, další informace
získáte také na webu: https://dotknisevesmiru.cz/.

Spolupráce rodičů a školy
Nabídka dalších přednášek pro rodiče:
Chceme pokračovat v nabídce přednášek – „kaváren“ pro rodiče a
veřejnost na různá témata týkající se vzdělávání a výchovy dětí. Kavárny
probíhají naživo ve škole nebo on-line na Google meetu. Zájemci z řad
rodičů i veřejnosti budou včas informováni o termínech těchto přednášek.
Uvítáme i vaše náměty a doporučení na lektory či témata.
První z nabízených kaváren se uskuteční již v pondělí 20.9.2021 od 17.00
hod. a bude zaměřena na respektující komunikaci rodičů s dětmi.
Sejdeme se v podkroví mateřské školy a naším hostem bude Michal Dubec. Více informací bude
v týdenních plánech žáků a na webu.

Informace o chování a prospěchu:
Na prospěch a chování svého dítěte se můžete informovat na třídních schůzkách nebo při
konzultačních hodinách. Termíny schůzek budou vždy včas zapsány do Žákovských knížek nebo
Záznamníčků.
Osobní návštěvu v době konzultačních hodin vždy oznamte den předem (nejlépe telefonicky či
mailem).
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 schůzky s učitelem.
Naši učitelé se nemohou věnovat rodičům v době vyučování, neboť v tuto dobu mají jiné
povinnosti. Respektujte prosím tuto skutečnost. Děkujeme za pochopení.
Vzhledem k doporučením MŠMT rodiče prozatím nemohou navštívit vyučování, budeme se na
vás těšit, až nám to situace dovolí.

Omluvy nepřítomnosti žáků:
Podle zákona všichni rodiče i zákonní zástupci mají povinnost dbát na řádnou docházku
svého dítěte do školy a omlouvat neprodleně případnou nepřítomnost.
- Důvodem k omluvě může být nemoc, návštěva lékaře či závažné rodinné důvody.
- Předem známou nepřítomnost omlouvejte nejpozději do 2 dnů (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 v Záznamníku.
- O omluvu delší nepřítomnosti - např. týdenní dovolená v zahraničí - požádejte ředitele školy

vždy písemně předem (formulář si vyžádejte u třídní učitelky nebo si jej stáhněte ze školního
webu).

https://dotknisevesmiru.cz/


KONZULTAČNÍ HODINY VYUČUJÍCÍCH:
Pedagog Den

v týdnu
Čas Den v

ýdnu
Čas

Karel Derfl pondělí 7.30 - 8.30 pondělí 15.00 - 16.00
Zlatka Fillová pondělí 7.00 - 7.50 pondělí 15.00 - 16.00

Martina Pincová pondělí 7.00 - 7.50 středa 15.00 - 16.00
Veronika Slivková pondělí 12.30 - 13.30 středa 12.30 - 13.30

Lenka Řezáčová úterý 7.00 - 7.50 čtvrtek 15.00 - 16.00
Lenka Zlochová úterý 7.00 - 7.50 středa 15.00 - 16.00
Martina Joujová úterý 15.00 - 16.00 čtvrtek 15.00 - 16.00
Bohuslav Hora sudé úterý 8.00 - 8.30 sudé úterý 15.00 - 15.30

František Rozum sudé úterý 8.00 - 8.30 sudé úterý 15.00 - 15.30
Jana Břicháčková pondělí 7.00 - 7.50 středa 15.00 - 16.00

Alena Váňová středa 7.00 - 7.50 středa 15.00 - 16.00
Markéta Vokatá středa 7.00 - 7.50 středa 15.00 - 16.00

Jana Křiváčková středa 10.00 - 11.00 čtvrtek 7.00  -  7.50
Zuzana Holá čtvrtek 9.25 - 9.55 čtvrtek 15.00 - 15.30

Miroslav Bodnár čtvrtek 10.00 - 10.30 pátek 10.00 - 11.00
Ladislava  Míková středa 7.00 - 7.50 středa 15.00 - 16.00

Michal Nedvěd úterý 7.00 - 7.50 středa 12.35 - 13.20
Pavla Trantinová pondělí 7.15 - 7.55 pondělí 12.30 - 13.00

Individuální konzultaci je nutné vždy předem telefonicky domluvit  (318 695 382)!

Školní pomůcky a potřeby
- Rodiče hradí dětem sešity, pracovní sešity a další

pomůcky, které dětem zůstávají.
- Učebnice zapůjčuje škola dětem zdarma (prvňákům

zůstanou). 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 dítě nenosilo věci,
které nutně nepotřebuje – taška je pak zbytečně
těžká. Hmotnost tašky dle doporučení lékařů
nemá přesahovat desetinu hmotnosti dítěte.

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

- Každý žák má ve třídě místo pro svůj box na
osobní i školní věci.

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.
● Zájemci o práci v zájmových kroužcích a sportovních oddílech přinesou přihlášku

podepsanou rodiči a zaplatí poplatek dle pokynů vedoucího kroužku či TU (pololetně 200,-
Kč). Vybrané peníze jsou využívány na nákup vybavení a materiálu potřebného pro
zájmovou činnost.

● Děti přihlášené do ŠD již tento poplatek za kroužky neplatí!
● Poplatek může být prominut ze sociálních důvodů na základě žádosti rodičů.

Nabídku zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022 obdrží žáci na začátku září.
Dle doporučení MŠMT zatím není vhodné propojovat školní skupiny.



● Pravidelná činnost zájmových kroužků proto bude dle aktuální
situace zahájena v průběhu měsíce září 2021.

● Činnost kroužků se řídí příslušnými předpisy a Školním
řádem - o všech akcích, které pořádá škola mimo školu nebo
o víkendech, musí odpovědný vedoucí akce informovat
předem rodiče, kteří svůj souhlas s účastí dítěte potvrdí na
přihlášce.

● Pokud vy sami máte zájem o vedení nějakého (i jiného)
kroužku, kontaktujte co nejdříve ředitele školy.

Hudební škola v Chrašticích
V letošním školním roce se nám pro děti podařilo zajistit také výuku hry na hudební nástroj.
Jednou týdně bude do školy dojíždět p. učitel Matěj Čurda, který vyučuje hru na klavír, kytaru,
flétnu a bicí nástroje.

Pokud byste měli o výuku zájem, kontaktujte přímo pana učitele na telefonním čísle 728 376 759.
Úplným začátečníkům doporučujeme přihlásit se do Hudební přípravky. Jedná se o zájmový
kroužek (ŠD), který také povede pan učitel Matěj Čurda.

Knihovna pro děti, mládež a dospělé v Chrašticích
● Naše školní knihovna pro děti je současně i knihovnou pro veřejnost.
● Je registrována na Ministerstvu kultury ČR pod číslem 5376/2003.
● Odpovědnou knihovnicí je Marie Šprunglová.
● Od všech uživatelů knihovny vybíráme roční poplatek 20,-Kč.
● 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 četbu.

● Výpůjční doba KNIHOVNY pro žáky i veřejnost:
Úterý  11.30-13.30       Středa   12.30-13.30 Čtvrtek  11.30-13.30

● Všichni žáci školy mohou využívat školní knihovnu a studovnu
dle rozvrhu knihovny v určených provozních hodinách nebo
společně s učitelem také v rámci vyučování.

Kultura, divadlo
● V případě možností a zájmu organizujeme společné zájezdy do divadel, kterých se mohou

zúčastňovat také rodiče, bývalí žáci či další zájemci.
● Jestliže nám dovolí situace, v rámci výuky plánujeme ročně minimálně 2 návštěvy divadla

v Příbrami pro žáky I. a II. stupně.

http://www.zschrastice.cz/obsah/zakladni-informace-o-knihovne


Školní AKCE plánované ve školním roce 2021/2022
Adaptační kurz žáků 4.-9. ročníku
Turnaje ve sportovních disciplínách
Mikulášská nadílka
Vánoční slavnost
Dětský karneval (SRPZŠ)
Lyžařský výcvikový kurz
Pohádkový zápis do ZŠ
Výtvarná soutěž
Noc s Andersenem
Soutěž o nejhezčí kraslici

Plavecký kurz (MŠ + 1.stupeň ZŠ)
Den Země
Ukliďme Česko
Besídky pro maminky
Květinový den
Poplachový den
Škola v přírodě (1.-5.ročník + MŠ)
Zahradní slavnost
Žákovské divadlo

…a další

Počítačové vybavení a internet v naší škole
● Žáci a učitelé naší školy využívají počítačovou učebnu (18

PC připojených na internet). Také většina tříd je vybavena
počítači, další PC je i v mateřské škole i ve školní knihovně a
studovně.

● Dále používáme také přes 30 dotykových tabletů (iPady),
8 ozobotů, dále digitální kamery a fotoaparáty, programy na
úpravu filmů a celkem 12 dataprojektorů s ozvučením.

● Devět interaktivních tabulí je umístěno v kmenových
učebnách 1.- 9. ročníku ZŠ.

● Škola je připojena na vysokorychlostní internet
prostřednictvím Wi-Fi. Připojení nám poskytuje firma Nej.cz
(nástupce firem Internet PB a Monex Příbram). Ve školní síti
LAN je připojeno k internetu více než 30 počítačů, z toho 25
je k dispozici pro žáky školy. Žáci se mohou připojovat k internetu také se svými notebooky,
tablety, mobily aj. prostřednictvím sítě Wi-Fi. Ve školním roce 2021/2022 budeme přepojení na
novou školní síť a server, které splňují podmínky konektivity dle současných standardů.

● Správcem počítačové učebny je Karel Derfl, který je také školním metodikem informačních a
komunikačních technologií (ICT), správcem PC sítě je pan R. Křehlík.

www.zschrastice.cz
Doporučujeme sledovat školní web, jehož redakční systém umožňuje průběžně přidávat články,
přílohy i fotky. Na internetu jsou také kompletní fotogalerie školy a školní videa. Informace na
webu jsou průběžně aktualizovány a představují tak důležitý způsob komunikace školy s žáky i
rodiči. Připravujeme nový školní web, který chceme spustit v průběhu školního roku.

www.facebook.com.zschrastice
Využíváme také vlastní profil školy na sociální síti facebook. Na našem
školním facebooku najdete výběry z fotogalerií školy a některá školní
videa, odkazy na nové články na webu, odkazy na jiné zajímavé články a
videa či fotky. Informace jsou zde často aktualizovány a je zde možnost
hned reagovat, psát komentáře, přidávat vlastní fotky, videa a odkazy.
Zejména u mladší generace je to oblíbený způsob vzájemné komunikace,
který je více interaktivní a snadněji přístupný než tradiční webové stránky.
Staňte se i Vy naším fanouškem na facebooku!

www.zschrastice2122.rajce.idnes.cz
Na internetovém serveru rajce.idnes.cz najdete fotogalerie školy, ale také školní videa, která
byla dříve umísťována zejména na www.youtube.com/ZSCHRASTICE.

http://www.zschrastice.cz
http://www.facebook.com.zschrastice
http://www.zschrastice2122.rajce.idnes.cz
https://zschrastice2122.rajce.idnes.cz/
http://www.zschrastice.cz/obsah/fotogalerie-skoly
http://www.youtube.com/ZSCHRASTICE


Školská rada
V červnu 2021 proběhly volby do Školské rady na období 2021-2024. Školská rada ZŠ a MŠ
Chraštice pracuje v následujícím složení:

Příjmení a jméno: Zastupuje ve ŠR: Funkce ve ŠR: Kontakt:
Jana Křiváčková pedagogy 605 971 491
Míková Lada pedagogy 607 986 013
Skalová Renata zřizovatele 602 160 780
Benda Václav zřizovatele 732 715 377
Švejdová Martina rodiče 775 678 843
Kotrbová Veronika rodiče 739 036 775

Funkce jednotlivých členů ve Školské radě budou známy až po jejím prvním jednání, které se
uskuteční v průběhu na začátku září.
Zápisy z jednání ŠR i další informace jsou dostupné na školním webu zde.

Školní žákovský parlament
V naší škole pracuje Žákovský parlament složený z volených zástupců všech ročníků ZŠ.
Členové parlamentu si mezi sebou volí žákovskou radu a připravují plán práce pro školní rok.

Podílejí se na tom, co se děje kolem nich a mohou tak ovlivňovat i fungování školy. Ve školním
parlamentu se děti učí také diskutovat mezi sebou a přenášet získané informace do svých tříd.

Setkání ŽP probíhají přibližně jednou za 14 dní a zápisy jsou na školním webu i na nástěnce ve
škole. Koordinátorkami ŽP jsou Jana Břicháčková a Martina Joujová. Spolupracujeme s CEDU
(Centrum demokratického učení) - http://www.skolaprodemokracii.cz/

22 let česko-švýcarské spolupráce!
Po delší pauze způsobené epidemií COVID 19 si dovolujeme optimisticky
plánovat pokračování dlouholeté spolupráce se školou ve švýcarském
Heimiswilu, kterou během 22 let  už navštívily desítky našich žáků a
pedagogů. Věříme, že zajetá výměnná spolupráce se opět dostane do zajetých kolejí a budeme
mít možnost s našimi žáky opět vycestovat. Pozvání od našich přátel jsme již obdrželi, jen
doufáme v příznivý vývoj situace ve světě a hlavně v Evropě.
Naši žáci 2. stupně (podle zájmu se budou moci zúčastnit i žáci 5. ročníku) se mohou těšit na
týden prožitý v malebném prostředí podhůří Alp, v údolí řeky Emme a Emmentálském údolí (ano
název oblíbeného sýra pochází právě odtud). Jako každý rok nás bude čekat pečlivě připravený
program, který poskytne poznávání nejen přírody, kultury, jídla, zvyklostí a tradic, ale určitě i použití
angličtiny/němčiny v praxi.
Poznávání nových přátel, seznámení se s rodinami a jejich způsobem života je nedílnou součástí
pobytu a bonusem navíc. Zájemci o cestu se bližší informace dozví v průběhu 2. pololetí, kdy
začne konkrétní příprava a plánování pobytu, který se uskuteční začátkem července 2022.

Recyklace surovin a odpadů
Odpady ve škole třídíme následovně:
● PET lahve - ve škole jsou dvě nádoby, kam dáváme plastové odpady a zejména plastové

láhve. Také u kotelny je velký žlutý kontejner na plasty, igelity atp.
● Tetrapakové obaly (např. krabice od mléka) - patří do oranžového kontejneru u ZŠ.
● Skleněný odpad - patří do určeného kontejneru (zelený) u kotelny.
● Použité baterie (monočlánky atp.) - patří do určené označené nádoby ve škole a MŠ.
● Použité tonery a cartridge (z tiskáren) - patří do označené nádoby ve škole.
● BIO odpad, tráva, listí, zbytky zeleniny a ovoce - ukládáme do 3 kompostérů.
● Ostatní (netříděný) odpad – patří do odpadkových košů a popelnic u kotelny.

http://www.zschrastice.cz/category/kategorie/skolska-rada
http://www.zschrastice.cz/category/kategorie/zakovsky-parlament
http://www.skolaprodemokracii.cz/
http://www.zschrastice.cz/projekty/mezinarodni-projekty
http://www.zschrastice.cz/projekty/mezinarodni-projekty


Víte, že naše škola v Chrašticích má letos už 60 let?
V tomto školním roce si připomínáme 60 let od dokončení nové budovy chraštické školy
(1961-2021). Po dohodě se zřizovatelem jsme se rozhodli spojit oslavu tohoto jubilea s
otevřením budovy školy po probíhající rekonstrukci, jejíž součástí je také výstavba a vybavení
nových odborných učeben v podkroví ZŠ, vybudování výtahu a nová počítačová síť v celé škole.

Už se moc těšíme, až vás na podzim 2021 pozveme na prohlídku celé naší školy, kterou možná
někteří ani nepoznáte! Nenechte si to ujít! Srdečně vás zvou žáci a zaměstnanci školy.

Co plánujeme dál a co nás čeká?
V dlouhodobém plánu rozvoje obce Chraštice i v rozvojovém plánu
území MAS Podbrdsko je počítáno také s další modernizací a
rozvojem naší Základní školy a mateřské školy Chraštice.

1) Před dokončením je projekt rekonstrukce podkroví v budově
ZŠ s novými odbornými učebnami pro výuku, s bezbariérovým
přístupem a  zajištěním konektivity v celé škole (nové půdní prostory začneme využívat
ještě v roce 2021). Stejně tak již brzy začneme užívat novou venkovní učebnu u školní dílny.

Ve fázi přípravy jsou další projekty, díky kterým bychom mohli žádat o investiční dotace na:
2) Výstavbu tělocvičny – víceúčelové haly pro sport, kulturní a společenské akce pro

obec Chraštice i okolí (máme schválený záměr, připravujeme podklady pro projekt a
stavební povolení, žádost o dotaci podáme v budoucnu v rámci vhodné dotační výzvy).

3) Plánujeme výstavbu nové vstupní haly s propojovacím koridorem do ŠJ
(projekt je v přípravě, žádost o dotaci bude podána na MAS Podbrdsko).

4) Výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem (zřizovatel již podal žádost o dotaci,
která bohužel nebyla schválena!). Věříme ale, že se hřiště podaří vybudovat,. Protože škola
s více než 200 dětmi potřebuje alespoň pořádné hřiště, když už nemá vlastní tělocvičnu.

5) Rekonstrukci školní jídelny a sociálního zařízení v ŠJ. Obec získala dotaci na tuto
rekonstrukci, která proběhne v roce 2022.

6) Vybudování nové kmenové učebny z bývalé odborné počítačové pracovny. Naše žádost o
dotaci byla schválena a rekonstrukce proběhne v roce 2022.

7) Ve spolupráci se zřizovatelem je plánována výměna chodníkové dlažby v areálu školy a
výstavba nového parkoviště u školy.

www.zschrastice.cz


