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1. Základní údaje o škole, údaje o školské radě 

 

 

1.1 škola 

název školy       Základní škola Chyšky 

adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 709 93 998 

IZO 108 053 768 

identifikátor školy 600 062 040 

vedení školy 
ředitelka: Mgr. Monika Bardová 

zástupkyně ředitelky: Ing. Karolina Tvrdíková 

kontakt 

tel.: 382 591 318, 724 520 411 

e-mail: reditelka@zschysky.cz 

www: zschysky.cz 

ID datové schránky: zg9mkfw 

 

1.2 zřizovatel 

název zřizovatele Obec Chyšky 

adresa zřizovatele Chyšky 27, 398 53 Chyšky 

kontakt 
tel.: 382 591 206 

e-mail: obec@chysky.cz 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Základní škola 250 

Školní družina                                                             60 

Školní jídelna  300 

Školní jídelna - výdejna 65 

 

1.4 základní údaje o součástech školy – stav k 30. 6. 2022 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků/dětí Počet žáků/dětí na třídu 

1. stupeň ZŠ 5 78 15,6 

2. stupeň ZŠ 4 51 12,7 

školní družina 2 58 29 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 

9 učeben – v dalších 3 učebnách byly 

nainstalovány nové pylonové tabule – 

všechny třídy jsou již vybaveny novými 

tabulemi 

2 herny – oddělení školní družiny, družina – 

nové hry, stavebnice, čítárna - postupně 

doplňována novým knižním fondem  

Odborné pracovny, knihovna 
6 odborných pracoven (chemie - fyzika, 

počítačová učebna, cvičná kuchyně, dílny, 

mailto:reditelka@zschysky.cz
mailto:obec@chysky.cz
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přírodovědná učebna, jazyková učebna) 

2 knihovny (žákovská, učitelská) – knižní 

fond postupně rozšiřován 

Prostory školy 

Provedeny opravy výmalby a nátěrů, postupně 

prováděny potřebné opravy, zakoupeny sedací 

taburety do vestibulu, k úklidu zakoupeny aku 

stěrky na okna a do kotelny vysavač na popel 

a suché nečistoty 

 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 

Asfaltové hřiště, školní zahrada – na školní 

zahradě postupně prováděny nutné opravy a 

údržba, opravena skluzavka, obnoveny nátěry, 

zhotovena nová lavička,  na budově 

provedena oprava okapových svodů 

Sportovní zařízení 

Tělocvična, sektory pro skok daleký a vrh 

koulí, asfaltové hřiště, běžecká rovinka - 

zakoupeny nové pomůcky na výuku tělesné 

výchovy – míče, sítě, nářadí 

 

Dílny a pozemky  

Dílny pro technické činnosti 

Prostory pro výuku pěstitelství 

Venkovní učebna - slouží pro výuku 

jednotlivých předmětů, pro školní družinu  

i pro práci zájmových útvarů. 

Žákovský nábytek 

Všech devět tříd včetně odborné učebny 

fyziky a chemie je vybaveno výškově 

nastavitelným nábytkem 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami 

apod. 

Škola vybavena učebními pomůckami, nové 

pořizovány postupně dle finančních možností 

školy, postupně pořizovány i nové hračky, 

stavebnice a hry do školní družiny  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 

Učebnice jsou nakupovány dle potřeby, 

nevyhovující nahrazovány dle požadavků 

vyučujících 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben  

Dovybavena jazyková učebna – koberec, 

polštáře, magnetická tabule 

Vybavení učeben doplňováno dle požadavků 

vyučujících a finančních možností 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Postupně prováděna údržba a modernizace 

stávajícího vybavení,  z projektu IROP 

vybudována jazyková učebna vybavená 

interaktivní tabulí a moderními informačními 

technologiemi,   

 z dotace MŠMT pořízeny tablety a robotické 

stavebnice 

Školní jídelna 

Prováděny nutné opravy, zakoupeny nové 

regály, koše do myčky, nerezový vozík, 

kráječ na chleba 
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1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 15. 6. 2001 

Počet členů školské rady  

Předseda školské rady 

 

Členové   - za zřizovatele 

                - za zákonné zástupce žáků 

                - za pedagogické pracovníky  

3 

Mgr. Jakub Barda, kontakt: 

jakub.barda@zschysky.cz , tel.: 721 731 266 

Ing. Josef Kortan Ph.D. 

Stanislav Čapek 

Mgr. Jakub Barda 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

    ve  školském rejstříku. 

 
2.1. Vzdělávací obory a vzdělávací programy 

Vzdělávací obor Zařazené třídy 

Základní škola – kód 79-01-C/01 I. – IX. 

Vzdělávací program  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Chyšky 

Škola pro všechny 
I. - IX. 

 

 

Kurzy: plavecký výcvik – 2. a 3. ročník  

            dopravní výcvik – 4. třída 

            lyžařský výcvik – 8. třída 

 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy. 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 29 

Počet učitelů ZŠ 15 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet asistentů pedagoga 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 

Počet zaměstnanců ŠJ 5 
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Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Monika Bardová 
ředitelka 

školy 
1,0 VŠ ČJ -D 

Mgr. Jakub Barda 

výchovný 

poradce, 

metodik 

prevence 

1,0 VŠ  

 

 

TV - Z 

Mgr. Michaela Divíšková učitelka 1,0 VŠ M - PŘ 

Bc. Lenka Demská Stiborová vychovatelka  
 

0,8 
VŠ 

pedagogika volného 

času - vychovatelství 

Mgr. Veronika Hadáčková učitelka 1,0 VŠ I. stupeň 

Mgr. Denisa Kolínská 

učitelka, 

koordinátorka 

ICT 

1,0 VŠ 

M - VT 

Mgr. Jitka Kafková učitelka 0,27 VŠ NJ - ČJ 

Mgr. Alena Málková učitelka 1,0 VŠ I. stupeň  

Ivana Peciválová vychovatelka 0,83 SŠ vychovatelka ŠD 

Mgr. Lenka Pešičková učitelka 1,0 VŠ  I. stupeň  

Mgr. Eva Pešková učitelka 1,0 VŠ vychovatelství + VKZ 

Mgr. Jaroslava Petáková učitelka  - VŠ I. stupeň 

Mgr. Iva Pospíšilová učitelka 1,0 VŠ PŘ – CH- AJ 

Mgr. Květa Průšová učitelka 1,0 VŠ I. stupeň 

Ing. Karolina Tvrdíková  

zástupce 

ředitele školy, 

koordinátorka 

EVVO 

1,0 VŠ 

VŠZ + pedagogické 

minimum 

Mgr. Josef Vachta učitel 0,59 VŠ F - TČ 

Mgr. Lucie Ventrubová učitelka 1,0 VŠ ČJ – OV 

Alena Brzková 
asistent 

pedagoga 
0,75 SŠ 

 

Markéta Kubíčková 
asistent 

pedagoga 
0,75 SŠ 

 

Bc. Pavla Stiborová 
asistent 

pedagoga 
0,5 VŠ 

 

 

Komentář: 

 

Mgr. Jaroslava Petáková čerpala ve školním roce 2021/2022 mateřskou a následně 

rodičovskou dovolenou. 
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3.2 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 7 0 1 0 6 0 2 1 2 2 18 

 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Marie Lachoutová vedoucí školní jídelny ZŠ 1,0 SOU 

Hana Chocholová vedoucí kuchařka  1,0 SŠ 

Lenka Čapková kuchařka 1,0 SOU 

Simona Kašparová pomocná kuchařka - SOU 

Klára Pekařová pomocná kuchařka 0,62 SOU 

Lenka Kratochvílová účetní DPP SŠ 

Jaroslava Petříková uklízečka 1,0 SOU 

Jaromíra Hanusová uklízečka 1,0 SŠ 

Josef Kortan školník, topič 1,0 SOU 

 
Komentář: 

Simona Kašparová čerpala ve školním roce 2021/2022  rodičovskou dovolenou. 

 

 

 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,    

    přijímání žáků do středních škol 

 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

Počet prvních tříd 

 

 

počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

 

z toho počet dětí 

starších šesti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů povinné 

školní docházky 

1 

 

9 

 

2 4 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  0 

   

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  

ročníků přijato:  

gymnázia  
obchodní 

akademie  

zdravotní 

školy  

průmyslové 

školy  

ostatní střední 

školy  
- 

celkem  

 

          1        1 0 2 2 - 6 

 

c) na soukromé školy přijato:   

Gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

- Celkem 

0 0 0 0 0 - 0 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

Z devátých ročníků z nižších ročníků 

4 0 

 

 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

10 0 

  

 

 

 

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu. 

 
Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Naplňování cílů 

školního vzdělávacího programu je průběžně monitorováno na pedagogických radách. Ve 

školním roce 2021/2022 se podařilo cíle školního vzdělávacího programu naplnit. Zároveň 

v průběhu školního roku 2021/2022 začala škola pracovat na novém školním vzdělávacím 

programu, který vychází z aktuálního rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání platného od 1. 9. 2021. Škola začne podle nově upraveného školního vzdělávacího 

programu vyučovat od 1. 9. 2022. 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

     programy a podle poskytovaného stupně vzdělání          

 

 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

1. pololetí školního roku 2021 / 2022 

 

Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I. 20 0 20 0 0 

II. 14 0 14 0 0 

III. 14 0 14 0 0 

IV. 15 7 8 0 0 

V. 12 6 6 0 0 

Celkem 75 13 62 0 0 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI.  10 6 4 0 0 

VII. 17 13 4 0 0 

VIII. 14 6 7 1 0 

IX.  10 7 3 0 0 

Celkem 51 32 18 1 0 

 

 

 

Celkový přehled 

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 75 62 0 0 

2. stupeň 51 18 1 0 

Celkem 126 80 1 0 
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Výchovná opatření 

1. stupeň 

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtky TU 
 

Důtky ŘŠ 

I. 20 0 0 0 0 0 

II. 14 0 0 0 0 0 

III. 14 0 0 0 0 0 

IV. 15 0 0 0 0 0 

V. 12 0 0 0 0 0 

Celkem 75          0 0 0 0 0 

 

2. stupeň 

Třída 
Počet žáků Pochvala TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 
Důtka TU Důtka ŘŠ 

VI.  10 0 0 0 0 0 

VII. 17 0 0 0 0 0 

VIII. 14 0 0 0 0 0 

IX.  10 0 0 0 0 0 

Celkem 51 0 0 0 0 0 

 

 

Celkový přehled 

 
Počet žáků Pochvala TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

1. stupeň 75 0 0 0 0 0 

2. stupeň 51 0 0 0 0 0 

Celkem 126 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

2. pololetí školního roku 2021 / 2022 

 

Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň: 

Třída Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I. 20 0 20 0 0 

II. 14 0 14 0 0 

III. 15 0 15 0 0 

IV. 16 7 9 0 0 

V. 13 2 11 0 0 

Celkem 78 9 69 0 0 
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2. stupeň: 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 10 7 3 0 0 

VII. 17 13 4 0 0 

VIII. 14 10 4 0 0 

IX. 10 8 2 0 0 

Celkem 51 38 13 0 0 

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 78 9 69 0 0 

2. stupeň 51 38 13 0 0 

Celkem 129 47 82 0 0 

Výchovná opatření 

 

1. stupeň:       

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtky TU 
 

Důtky ŘŠ 

I. 20 0 3 0 0 0 

II. 14 0 6 0 0 0 

III. 15 0 9 0 0 0 

IV. 16 0 6 1 0 0 

V. 13 0 6 0 0 0 

Celkem 78 0 30 1 0 0 

 

2. stupeň: 

 

Třída Počet žáků 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtka TU Důtka ŘŠ 

VI. 10 0 5 0 0 1 

VII. 17 0 6 0 0 0 

VIII. 14 0 7 0 0 0 

IX. 10 0 7 0 0 0 

Celkem 51 0 25 0 0 1 
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Celkový přehled: 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

1. pololetí školního roku 2021 / 2022 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 6870 91,6 0 0 

2. stupeň 4810 94,3 0 0 

 

Celkem 
11680 92,7 0 0 

 

 

 

2. pololetí školního roku 2021 /2022 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 3896 49,9 0 0 

2. stupeň 4201 82,4 44 0,9 

Celkem 8097 62,8 44 0,3 

 

 

 

 

 

5.4. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 

rozvrh hodin (psychohygiena) Rozvrh hodin sestaven tak, aby splňoval 

požadavky psychohygieny žáků.  

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

Individuální práce s žáky, PLPP, IVP 

školní řád 

hodnocení žáků a klasifikace (součást školního 

řádu) 

Zveřejněn na internetových stránkách školy, 

vyvěšen na úřední desce ZŠ Chyšky, 

přístupný ve vestibulu školy 

informační systém vůči žákům a zákonným 

zástupcům 

el. systém Bakaláři, žákovské knížky a 

průkazy, internetové stránky školy, třídní 

schůzky, Dny otevřených dveří, Školská rada 

ZŠ Chyšky, SRPDŠ 



 
 

 

Základní škola Chyšky, Chyšky 96, 398 53 Chyšky 
IČO: 70993998, e-mail: reditelka@zschysky.cz, tel.: 382 591 318, web: www.zschysky.cz 

 

13 

 

činnost školního psychologa, speciálního 

pedagoga, spolupráce s PPP a SPC 

Spolupráce s PPP Písek a Tábor, SPC 

Strakonice, SPC České Budějovice, 

individuální konzultace učitelů k žákům, 

doporučení ŠPZ, školní zralost 

prevence sociálně-patologických jevů Spolupráce s PPP, SPC, spolupráce s MÚ 

Milevsko – odbor sociálních věcí, MÚ Tábor 

– odbor sociálních věcí, 

Hasičský sbor, Policie ČR 

 

 

 

 

  7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování  

       a zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  

       nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové  

       přípravy. 

 
1. Prevence sociálně patologických jevů  a rizikového chování    
Prevence sociálně patologických jevů  a rizikového chování patří k důležitým úkolům školy. 

Počet a nebezpečnost jevů se dařilo minimalizovat zejména plněním následujících úkolů: 
- zpracováním a důsledným plněním preventivního programu školy 

- získáváním informací pro včasné odhalování rizik (monitoring) 

- zpracováním a důsledným dodržováním školního programu proti šikanování,  

zaměřením na prevenci šikany a rizikového chování dětí a mládeže 

- aktivní činností každého zaměstnance v případě podezření či zjištění sociálně 

patologických jevů 

- důslednou a okamžitou spoluprací se zákonnými zástupci žáků při zjištění sociálně 

patologických jevů 

- spoluprací s dětskými lékaři, orgány sociálně právní ochrany dětí, PPP, SPC  

- důsledným sledováním absence žáků  

- uplatňováním primární prevence i ve školní družině, zájmových útvarech, 

mimoškolních akcích 

 

Výskyt sociálně patologických jevů: 

 

  

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
ad

ů
 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

žá
k
ů

 

p
ří

p
ad

ů
 

počet  1  0 44  2  0  0  0 0  0  0 7  2  1  1 
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Realizované aktivity pro žáky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů: 

- Ve školním roce 2021/2022 pokračují pravidelné třídnické hodiny (2. stupeň) a 

třídnické chvilky (1. stupeň) – žáci ve třídním kolektivu společně stanovují pravidla 

třídy, diskutují o problémech třídy a snaží se hledat společně řešení problémů jako 

prevence šikany a zároveň se učí spolupracovat. V třídnických hodinách děti diskutují 

o různých patologických problémech (šikana, kouření, alkohol, návykové látky, 

sexuální zneužívání, kyberšikana, záškoláctví…). 

- Na začátku školního roku 2021/2022 došlo k návštěvě vedoucího PPP Písek  Bc. Petra 

Václavíka. V několika dnech zde proběhlo šetření klimatu a vztahů v páté, šesté a 

sedmé třídě. Následně došlo i k intervenci v šesté třídě. Další šetření proběhlo na 

konci školního roku v šesté třídě. 

- Ve třídách s výskytem agresivních forem chování  proběhl preventivní program 

metodika prevence Klima třídy 

- Škola se zapojila do programu Desatero pro primární prevenci. Žáci v předmětu 

výchova ke zdraví zhlédli několik videí a odpovídali na kvízy na téma primární 

prevence týkající se kouření, šikany, poruchy příjmu potravy apod. 

- Škola je stále zapojena do projektu „Nenech to být“ – děti i rodiče mohou anonymně 

upozornit výchovného poradce na problémy ve škole, tak aby se předešlo zhoršení 

různých problémů, jedná se o internetový systém a mobilní aplikace, které bojují proti 

šikaně a vylučování z kolektivu. 

- Sexuální výchova – vztahy v rodině, vztahy v kolektivu – předměty vlastivěda, 

přírodověda a výchova ke zdraví. 

- Dopravní bezpečnost – dopravní výchova žáků – v průběhu školního roku preventivní 

akce, dopravní soutěže, výuka na dopravním hřišti, výukové filmy, dopravní testy. 

- Podrobné probírání témat v hodinách výchova ke zdraví, občanská výchova, 

přírodopis a tělesná výchova – návykové látky, hygiena, první pomoc, AIDS, šikana, 

syndrom CAN.  

- Dostatečná nabídka volnočasových aktivit  – pohybové hry, výtvarný kroužek, mladý 

technik, šikovné ruce, zdravotníci, přírodovědný kroužek, taneční kroužek, anglická 

komunikace, myslivecký kroužek, čtenářský klub. 

- Kulturní a sportovní akce, besedy, exkurze, projektové dny. 

- Spolupráce s Městskou knihovnou v Milevsku – preventivní programy 

- Podle potřeby probíhají individuální a skupinová doučování a pedagogické intervence, 

na podporu žáků po distanční výuce. 

- Škola je stále v úzkém kontaktu s PPP Písek, PPP Tábor a SPC Strakonice, jednotlivé 

problémy řešíme okamžitě. 

- Ve školním roce 2021/2022 se řešila vysoká absence u žákyň šesté a osmé třídy. Škola 

využila veškeré možné prostředky k nápravě situace. Nakonec škola předala celou věc 

k řešení odboru sociálních věcí  Milevsko.  

- 20. 5. 2022 proběhla případová komise k situaci v rodině žáka šesté třídy. Základní 

škola Chyšky jednala osobně s pracovnicí sociálního odboru Tábor a poslala písemné 

vyjádření. 

- Ve škole probíhá v jednotlivých hodinách několik programů k prevenci šikany a 

kyberšikany. 
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- 23. 6. 2022 proběhl preventivní program ve čtvrté třídě na téma návykové látky 

vedený žáky deváté třídy 

 

Realizované aktivity pro zákonné zástupce žáků zaměřené na prevenci sociálně 

patologických jevů: 

- Informace školního metodika prevence (prevence šikany, drogových a nedrogových 

závislostí) – webové stránky, konzultační hodiny, třídní schůzky, informační letáky. 

- SRPDŠ při ZŠ Chyšky – zapojení rodičů do přípravy a realizaci školních akcí 

- Individuální konzultace s výchovným poradcem a metodikem prevence, podle potřeby 

rodičů a žáků, probíhají v průběhu školního roku. 

 

 

Realizované aktivity pro pedagogické pracovníky zaměřené na prevenci sociálně 

patologických jevů: 

- Informace školního metodika prevence (prevence šikany, drogových a nedrogových 

závislostí, informace z porad a seminářů) – pedagogické rady, webové stránky, 

nástěnka, informační letáky. 

- Prevence sociálně patologických jevů – aktuální problematika – průběžně školní 

metodik prevence. 

- Porady pedagogického sboru – informace metodika prevence k aktuálním tématům. 

- Nabídka webinářů a online seminářů v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

2. zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

        

 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými 

opatřeními – stav k 30. 6. 2022 

 

Ročník 

Podpůrná opatření 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 

1. 0 0 0 0 0 

2. 0 1 1 0 0 

3. 0 0 2 0 0 

4. 0 1 0 0 0 

5. 0 3 0 0 0 

6. 0 1 1 0 0 

7. 0 1 1 0 0 

8. 0 0 1 0 0 

9. 0 0 0 0 0 

celkem 0 7 6 0 0 
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Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována maximální podpora. Ve škole 

pracují tři asistenti pedagoga, zajišťují podpůrná opatření pro pět žáků s přiznaným asistentem 

pedagoga. Škola dále zpracovává pro žáky tři plány pedagogické podpory, pět individuálních 

vzdělávacích plánů, třem žákům je poskytována pedagogická intervence. Škola úzce 

spolupracuje s PPP Písek, Tábor, České Budějovice a SPC Strakonice.  

Všem žákům je poskytována individuální podpora, v rámci projektu Šablony III a dotace 

Národního plánu obnovy je zajištěno pro všechny potřebné žáky doučování. 

Pozornost škola věnuje i žákům nadaným – individuální přístup, zapojení do soutěží, 

maximální snahou o rozvoj jejich nadání.  

 

 

 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného  

    rozvoje nepedagogických pracovníků. 

 

 
1. Studium k výkonu specializovaných činností 

- program celoživotního vzdělávání Metodik prevence sociálně patologických jevů – 

Mgr. Michaela Divíšková – studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity 

České Budějovice zahájeno 1. 2. 2021, ukončeno 29. 8. 2022 

 

 

2. Studium ke zvyšování kvalifikace  

– program celoživotního vzdělávání Učitelství pro 1. stupeň základních škol –  

   Mgr. Eva Pešková – studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity 

   České Budějovice zahájeno 1. 9. 2021 

 

 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků k prohlubování odborné kvalifikace: 

     

Oblast Vzdělávací akce Pořadatel Účast 

Čtenářská 

gramotnost 

Slovo a jeho stavba Tvořivá škola Málková 

Inspirativní setkání 

knihovníků ZŠ v ORP 

Milevsko 

MAS Střední 

Povltaví 
Pospíšilová 

Co by mohli chtít číst 

čtenáři ve věku druhého 

stupně základní školy 

NPI České 

Budějovice 
Ventrubová 
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Matematická 

gramotnost 

Matematická gramotnost 

pro 2. stupeň ZŠ 

ZvaS České 

Budějovice 
Kolínská, Divíšková 

Geometrie činnostně v 1. – 

3. ročníku 
Tvořivá škola Pešičková 

ICT 

 

Informatika bez počítače a 

robotika na 2. stupni ZŠ 
JU České Budějovice Kolínská 

3D modelování a 3D tisk 

pro ZŠ 
JU České Budějovice Kolínská 

Robotická stavebnice VEX 

GO 

AV MEDIA 

SYSTEMS, a. s. 
Kolínská, Divíšková 

Robotika – první kroky Eduteam Kolínská, Divíšková 

Jihočeská robotika 2022 
AV MEDIA 

SYSTEMS, a. s. 
Kolínská, Divíšková 

Digitalizujeme školu 
NPI České 

Budějovice 
Bardová 

Roadshow pro školy  

Konference o 

technologiích ve 

vzdělávání 

Kolínská 

Roboti přicházejí…., 

připravme se na ně!! 

Eduteam, MAS 

Střední Povltaví 
Kolínská, Divíšková 

Práce s digitálními 

technologiemi v jazykové 

učebně 

Pospíšilová 

Pešičková, Průšová, 

Hadáčková, Málková, 

Pešková 

RVP ZV 

Revize RVP ZV- Práce 

s daty, základy 

informatiky – určeno pro 

1. stupeň ZŠ 

NPI České 

Budějovice 
Kolínská 

Revize RVP ZV- Práce 

s daty, základy 

informatiky – určeno pro 

2. stupeň ZŠ 

NPI České 

Budějovice 
Kolínská 

Revize RVP ZV- 

Informační systémy pro 1. 

stupeň ZŠ 

NPI České 

Budějovice 
Kolínská 
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Revize RVP ZV – Jak na 

to 

NPI České 

Budějovice 
Bardová 

Jak na novou informatiku 
NPI České 

Budějovice 
Bardová 

EVVO 

 

Setkání koordinátorů 

environmentální výchovy 

Jihočeského kraje 

KEV a Jihočeský kraj Tvrdíková 

Přírodovědné vzdělávání 

žáků pro budoucnost 

NPI České 

Budějovice 
Tvrdíková 

 

Výjezdní konference pro 

pedagogy EVVO 
Recyklohraní, o. p. s. Tvrdíková 

Odpad může být i poklad  

 

CEV Cassiopeia 

 
Demská Stiborová 

Badatelsky orientovaná 

výuka 
Cassiopeia Hadáčková 

Finanční gramotnost 
Finanční gramotnost na ZŠ  

 

ZvaS České 

Budějovice 
Divíšková 

Anglický jazyk 

Obrázkové kartičky 

v hodině angličtiny na 

1. stupni ZŠ 

NPI České 

Budějovice 
Hadáčková 

Tvořivé aktivity a hry ve 

výuce Aj na 1. stupni ZŠ 
Tvořivá škola Průšová 

Práce v jazykové učebně 
AV MEDIA 

SYSTEMS, a. s. 

Pospíšilová, Kolínská, 

Divíšková, Pešková, 

Průšová, Hadáčková 

Jihočeská konference pro 

lepší angličtinu 

Evropské centrum 

jazykových zkoušek 

České Budějovice 

Pospíšilová 

Přírodovědná 

gramotnost 

Workshop pro učitele 1. 

stupně – Zábavné pokusy a 

hry 

MAS Střední 

Povltaví a vzdělávací 

instituce Marstafit 

Hadáčková, Průšová 

Workshop pro učitele 2. 

stupně – Zábavné pokusy a 

hry do hodin chemie 

MAS Střední 

Povltaví a vzdělávací 

instituce Marstafit 

Tvrdíková 
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Školní družina 

Jednání odborné skupiny  

vychovatelek školních 

družin 

MAS Střední 

Povltaví 

Peciválová, Demská 

Stiborová 

Družiny venku Chaloupky o. p. s. Demská Stiborová 

Řízení školy 

Aktuální školská 

legislativa – Pedagog mezi 

paragrafy 

Paris s. r. o. 

 
Bardová,Tvrdíková 

Novely právních předpisů 

ve školství 2021/2022 

 

Zeman, Šlégrová Bardová 

Minikonference o rozvoji 

vzdělávání dětí a žáků 

v ORP Milevsko 

MAS Střední 

Povltaví 
Bardová 

Rozpočet školy 
Blanka Kozáková – 

akreditace MŠMT 
Bardová 

Dvoudenní výjezdní 

seminář v rámci Podpory 

znalostních kapacit 

MAS Střední 

Povltaví 
Bardová 

Výjezdní akce spolupráce 

MAP  

MAS Střední 

Povltaví 
Bardová 

Přijímání a začleňování 

žáků cizinců 

NPI České 

Budějovice 
Bardová 

Aktualizace právních 

předpisů 
Šlégrová, Zeman Bardová 

Jednání zástupců 

zapojených základních 

škol v ORP Milevsko 

MAS Střední 

Povltaví 
Bardová 

Ostatní 

Podpora autoevaluace 

základní školy s využitím 

InspiS ŠVP  

ČŠI Kolínská 

Mentorské dovednosti pro 

práci se žáky i podporu 

kolegů 

ZvaS České 

Budějovice 
Tvrdíková 

Činnostní učení na 1. 

stupni ZŠ 
Tvořivá škola Průšová 

Zažijte den s líným 

učitelem 
Olchavová Kolínská 
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Desatero pro primární 

prevenci 

Spolek Presafe a 

MŠMT 
Divíšková, Pešková 

 Poskytování první pomoci MUDr. Peterková všichni zaměstnanci 

  

 

4. Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků: 

       

Školní jídelna Hygienické minimum 

pro pracovníky školních 

jídelen 

Asociace školních 

jídelen ČR 

Lachoutová, Chocholová, 

Čapková, Pekařová 

Účetnictví Rozpočet školy Blanka Kozáková – 

akreditace MŠMT 

Kratochvílová 

 

 

 

5.   Samostudium  

Samostudium bylo zaměřeno zejména na moderní vyučovací metody, na různé společné 

oblasti (nové zákony a vyhlášky, společné vzdělávání, tvorba PLPP, IVP, práce se žáky  

se speciálně vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními, vzdělávání žáků 

cizinců, šikana) a na odborné vzdělávání dle aprobací. Pedagogičtí pracovníci čerpali 

samostudium podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 

 

 

 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 
Rozvíjení aktivit školy i její prezentace na veřejnosti patří k jednomu z hlavních úkolů školy. 

Smyslem mimoškolních aktivit je zejména rozvíjet zájmy žáků, uplatňovat poznatky z výuky 

v praxi a v neposlední řadě také vyplňovat volný čas dětí a tím přispívat k eliminaci 

negativních jevů. 

Zodpovědnosti za sebe a za školu se učí žáci v žákovském parlamentu. Žákovský parlament 

tvoří od 5. třídy vždy dva žáci z každé třídy. Za účasti vedení školy žáci hodnotí činnost 

školy, plánují a připravují různé akce.  

V rámci Ekoškoly funguje Ekotým složený z žáků 3. až 9. ročníku. 

 

Škola sama zřizuje zájmové kroužky, pořádá soutěže pro žáky, zprostředkovává informace  

o možnostech a nabídce specializovaných institucí (DDM Milevsko, ZUŠ Milevsko), vytváří 

podmínky a pronajímá tělocvičnu s vybavením pro organizace zajišťující zájmovou činnost 

dětí (TJ Chyšky, Fotbalový oddíl FC Chyšky, Studio Sport Praha). 

 

 



 
 

 

Základní škola Chyšky, Chyšky 96, 398 53 Chyšky 
IČO: 70993998, e-mail: reditelka@zschysky.cz, tel.: 382 591 318, web: www.zschysky.cz 

 

21 

 

 

9.1 Zájmové útvary 

Ve školním roce 2021/2022 byly otevřeny zájmové útvary, pro které měla škola vhodné 

personální podmínky: 

 

Přírodovědný kroužek 

  

Mgr. Michaela Divíšková 

 

Mladý technik 

 

Mgr. Josef Vachta 

 

Šikovné ruce 

 

Mgr. Josef Vachta 

 

Myslivecký kroužek  

 

Bc. Lenka Demská Stiborová 

 

Čtenářský klub  

 

Mgr. Veronika Hadáčková 

 

Pohybové hry 

 

Mgr. Jakub Barda 

 

Komunikace v cizím jazyce (AJ) 

 

Mgr. Iva Pospíšilová 

 

Výtvarný kroužek 

 

Mgr. Lenka Pešičková 

 

Zdravotníci Mgr. Eva Pešková, Mgr. Alena Málková 

Taneční kroužek Mgr. Květa Průšová 

 

 

 

 

 

 

9.2 Akce školy 

 

Během školního roku 2021/2022 uspořádala škola celou řadu akcí a projektů. V prvním 

pololetí školního roku 2021/2022 bylo konání akcí ovlivněno aktuální epidemickou situací, 

akce pro veřejnost v prostorách školy se nekonaly vůbec nebo v omezené míře. 

 

. 

Akce pro žáky: 

Plavecký výcvik – 2. + 3. třída – 10 lekcí, plavecký stadion  

Dopravní výcvik – 4. třída 

Mobilní planetárium – výukový program pro žáky 2. – 5. třídy 

Slavnost slabikáře – 1. třída – slavnostní předávání slabikářů 

Fotografování žáků 1. stupně 

Mikulášská obchůzka žáků 9. třídy 
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Lovci pokladů – pátrání po pokladu za pomoci map a QR kódů – všechny třídy 

Vánoční třídní besídky 

Projektový den EVVO pro žáky 1. – 4. třídy -  realizace Cassiopeia České Budějovice 

Lyžařský výcvik na Monínci pro žáky 8. třídy 

Projektový den – finanční gramotnost – 8. a 9. třída 

Světový den vody 

Jarní dílna – tvoření ve školní družině 

Den naruby – žáci deváté třídy učí žáky 1. – 4. třídy 

Ponožkový den – 4. třída – projekt na podporu lidí s Downovým syndromem 

Myslivecký kroužek – odpolední a večerní program, spaní ve škole 

Den Země 

Natáčení videa pro zahraniční školu ve Španělsku – prezentace naší školy 

Veselé zoubky – preventivní program pro 1. třídu 

Pálení čarodějnic – opékání špekáčků  

Projektový den – polytechnické vzdělávání – 2. třída – výroba ptačích budek 

Projektový den – polytechnické vzdělávání – 3. třída – výroba vesničky Třeťákov 

Projektový den EVVO – Klimatická úniková hra – 8. a 9. třída – pořádá Cassiopeia 

No Backpack Day – Den bez aktovek – akce na podporu vzdělávání dětí v zemích třetího 

světa 

Fotografování tříd 

Den dětí – pořádá SRPDŠ – ZOO + adrenalinový park  Hluboká nad Vltavou  

Ocenění nejlepších žáků školy na Obecním úřadě v Chyškách 

Projektový den – Jako ryba ve vodě – pořádá 7. třída pro 1. – 3. třídu 

Spaní ve škole – 2. a 4. třída 

Den dětí – individuální programy tříd 

Ukázka traktoru Steyr – spolupráce v rámci projektu SOŠ a SOU Milevsko 

 

Liga mistrů – fotbalový zápas žáků a učitelů 

Školní atletická olympiáda 

 

Výlety: 

1. třída – ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, pěší výlet Mozolov 

2. třída – Jump aréna Tábor 

3. třída - ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, pěší výlet Mozolov 

4. třída - Jump aréna Tábor 

5. třída - Jump aréna Tábor 

6. třída – Písek – Sladovna, Laser aréna  

7. třída – Paintball Tábor 

8. třída -  Jump aréna Tábor 

9. třída – Zadní Třebáň, kemp Ostrov 

 

Exkurze: 

Evropský den jazyků –  jazykový workshop - Eurocentrum České Budějovice – 7. – 9. třída 

Hvězdárna a planetárium České Budějovice, přírodovědné muzeum Semenec Týn nad 

Vltavou – 4. třída 

Kariérové poradenství – Burza škol Tábor – 8. a 9. třída – pořadatel JHK 

Kariérové poradenství – workshop – ZVVZ Milevsko, květinářství Srdíčko – 8. a 9. třída – 

pořadatel JHK 
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Městská knihovna Milevsko – 8. a 9. třída – výukový program Emoce nesou nemoce – 

zvládání stresu a agresivity v kolektivu 

Městská knihovna Milevsko - výukový program na rozvoj čtenářské gramotnosti Každý bulí 

nad cibulí + Muzeum milevských maškar – 4. třída 

Městská knihovna Milevsko – 1. třída – výukový program Jak se Kamil učil létat – rozvoj 

čtenářské gramotnosti 

Městská knihovna Milevsko – 3. třída – výukový program Hrdina nebo lump – pověsti a 

hrdinství 

Hvězdárna a planetárium České Budějovice, přírodovědné muzeum Semenec Týn nad 

Vltavou – 5. třída 

Exkurze EVVO – ZEVO Chotíkov (Závody na energetické využití odpadů), kaolinový důl 

Nevřeň – 6. – 9. třída 

Návštěva obecní knihovny v Chyškách – 1. – 3. třída 

 

 

Besedy: 

Online setkání s krajany z Bruselu – interaktivní beseda, pořadatel Eurocentrum České 

Budějovice, 8. a 9. třída 

Kariérové poradenství – Úřad práce – 8. a 9. třída 

Beseda se školním metodikem prevence a výchovným poradcem – prevence šikany – 4. třída 

 

 

Akce pro rodiče a veřejnost: 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 

Slavnostní otevření nové jazykové učebny  

Sběr starého papíru – listopad 2021, červen 2022 – akce SRPDŠ 

Třídní schůzky – 8. 9. – 2. třída, 23. 9. – 1. třída, 25. 11. – všechny třídy, 20. 1. – 9. třída 

online, 21.4. 

Natáčení vánočního videa na web školy 

Recitační soutěž – školní kolo za účasti veřejnosti 

Kampaň obyčejného hrdinství – akce EVVO 

Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole 

Vítáme jaro – akce pro veřejnost – kulturní vystoupení žáků, prodej výrobků 

Zápis do první třídy – 8. 4. 2022 

Zdobení velikonočního stromu na návsi 

XIX. školní ples 

Dny otevřených dveří 

Čtení pro maminky – 1. třída 

Natáčení videa na výročí školy 

Školní akademie – generální zkouška na září -  výročí školy 

Školáček – setkání s předškoláky a jejich rodiči 

Slavnostní rozloučení se žáky IX. třídy za účasti zástupců Obce Chyšky  

 

 

 

 

 

9.3 Další akce školy 
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Spolupráce s mateřskou školou: Školáček, zápis do první třídy, besídky, recitační soutěž, 

doprava na plavání, kulturní vystoupení,…. 

Vánoční posezení zaměstnanců v ZŠ Chyšky 

Spolupráce se zahraniční školou 

Škola navázala spolupráci s litevskou školou Ruduo – pavasaris a španělskou školou 

Secondary School Ies Donana – spolupráce spočívá v korespondenci mezi žáky. Cílem je 

motivovat žáky k používání cizího jazyka, zjistit informace o cizí zemi a navázat nová 

přátelství. 

Spolupráce se SRPDŠ 

Spolek rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ) pracuje ve škole od školního roku 2016/2017.  

Spolek vznikl z potřeb zastřešit aktivity rodičů při základní škole.  

Je i prostředníkem při vzájemné komunikaci mezi rodiči a školou.  

 

 

9.4 Akce k environmentální výchově  

 

Environmentální výchova probíhá ve škole dle Školního plánu environmentální výchovy 

(ŠPEV). ŠPEV obsahuje dlouhodobý plán na tři roky a krátkodobý (roční) plán. Na škole 

pracuje koordinátor EVVO. 

Škola je dlouhodobě zapojena do projektů Ekoškola, Recyklohraní a Les ve škole, škola 

 v lese. Jsme zapojeni do sítě M.R.K.E.V. 

 

Recyklohraní 

V letošním roce jsme se plně zapojili do plnění úkolů, do sběru baterií i vysloužilých 

elektrospotřebičů. 

Prvního úkolu Recyklovaná šipkovaná se ujaly děti ze školní družiny. Členky Ekotýmu z páté 

třídy připravily trasu a úkoly. Na děti čekalo přiřazování obrázkových kartiček do správného 

kontejneru, vyplnění pracovního listu a křížovka s tématikou recyklace. Děti se úkolu zhostily 

skvěle a přínosem pro ně byly nové informace nejen o tom, co se vlastně dál děje 

 s vysloužilými spotřebiči. 

Vodní stopu sledovali žáci druhé třídy. Zjistili například, proč je lepší jíst česká jablka, než 

celoročně dovážet banány z druhého konce světa. 

Další úkol Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí plnila opět  školní 

družina. Děti si uvědomily, jak je důležité  se o mobilní telefony  dobře starat, aby jim déle 

vydržely, a ony pak nezatěžovaly přírodu tím, že si každý rok budou pořizovat nový telefon. 

Úkol Závody naruby plnili žáci, kteří navštěvují přírodovědný kroužek. Žáci si zahráli 

deskovou hru, ve které získali informace o šetrném využívání baterií a elektra. Hlavní pointa 

hry byla v tom, že vyhrává ten, kdo do cíle dorazí poslední. Tedy ten, který udrží svou baterii 

či spotřebič nejdéle ve hře. Proto se také hra jmenuje „Závody naruby“. V dalším kroku žáci 

vymysleli a vyrobili svoji vlastní hru, kterou předali dětem, které chodí do školní družiny. 

Každý z nás za rok vyprodukuje asi padesát kilogramů bioodpadu. Problémem je, že běžná 

popelnice obsahuje až 25% biologicky rozložitelné hmoty, neumíme totiž správně 

 s bioodpadem naložit. A proto byl další úkol zaměřen na kompostování. Žáci sedmé třídy 

zjišťovali, co na kompost patří a co tam v žádném případě nesmíme dávat. Také pátrali, co se 

s bioodpadem stane, když skončí ve směsném odpadu. Vytvořili myšlenkovou mapu na téma 

KOMPOST a plakát o kompostování pro své spolužáky. 

Za všechny splněné úkoly jsme celkem získali 1250 bodů. 
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V zimě jsme uspořádali sběr vysloužilých mobilů. Celkem jsme sebrali 44 přístrojů a na kontě 

nám přibylo 220 bodů. 

Při jarním sběru vysloužilých elektrospotřebičů jsme odevzdali 200 kilogramů a získali jsme 

600 bodů. 

V průběhu roku jsme nashromáždili 25 kg baterií a celkový počet bodů se zvýšil o 75 bodů.  

Ve školním roce 2021/22 jsme celkem získali 2 145 bodů, umístili jsme se na 95. místě  

v republice a na 7. místě v kraji. Za umístění v Celoroční hře jsme získali odměnu ve formě 

poukázky do některé z prodejen řetězce Kaufland ve výši 1500 Kč. 

Nově máme ve škole umístěný box na odkládání použitých náplní z tiskáren. 

 

Les ve škole, škola v lese 

Ve školním roce 2021/2022 se zapojily do programu čtyři školní třídy a obě oddělení školní 

družiny. Mgr. Květa Průšová  se žáky první třídy zkoumala proměny lesa během ročních 

období. Druháci s třídní učitelkou Mgr. Veronikou Hadáčkovou  zachraňovali lesní skřítky. 

Třeťáci byli již zkušení  Ekolové, třídní učitelka Mgr. Lenka Pešičková  při práci využívala 

vlastní metodiku. Mgr. Eva Pešková se  žáky čtvrté třídy zkoumala lesní rovnováhu. Děti ve 

školní družině s vychovatelkami Ivanou Peciválovou a Bc. Lenkou Demskou Stiborovou 

pracovaly podle publikace Družiny venku.  

Všechny zapojené skupiny  byly odměněny titulem Lesní třída, který uděluje vzdělávací 

centrum Tereza Praha. 

 

Ekoškola 

V září se začal pravidelně každé druhé pondělí scházet Ekotým (zástupci 3. - 9. třídy). 

Podařilo se nám obnovit „upozorňovací“ cedulky, které nabádají k šetření vodou a energií. 

Sestavili jsme si přehled aktivit, které bychom během roku rádi uskutečnili. Dokončili jsme 

nový Ekokodex, na který nám pan školník vytvořil stojan. Dále proběhla analýza stavu školy 

v oblastech Prostředí školy a Odpady. Na analýzu jsme navázali Dotazníkem - oblíbené a 

neoblíbené místo ve škole a na zahradě - vyhodnocení vyvěšeno ve vestibulu. 

 

Projektový den 

Ve čtvrtek 3. února zavítali do naší školy lektoři z Centra ekologické a globální výchovy 

Cassiopeia z Českých Budějovic a přivezli pro žáky 1. – 4. třídy zajímavé výukové programy.  

Prvňáčci se proměnili v mravenečky a vydali se shánět potravu, přitom čelili různým 

nástrahám. Žáci se dozvěděli zajímavé informace ze života lesních mravenců. 

Žáci druhé třídy zkoumali potravní řetězce, zjistili, že i ten nejmenší živočich či rostlina je 

důležitá pro život těch ostatních. 

Žáci třetí třídy si vyzkoušeli různé pokusy s vodou. Experimenty byly zaměřeny na 

skupenství vody, na povrchové napětí vody, na hustotu látek. Některé pokusy navrhovali sami 

žáci. 

Čtvrťáci putovali přírodou České republiky, ocitli se na různých stanovištích a zjišťovali, jaké 

jsou tam horniny, co tam žije a roste, uvědomili si, čím může člověk zlepšovat či zhoršovat 

podmínky přežití různých druhů živočichů a rostlin v krajině.  

Všechny aktivity byly založeny na badatelství, rozvíjely logické myšlení, komunikační 

dovednosti, vzájemnou spolupráci.  

Akce byla finančně podpořena díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

Výzva č. 02_20_080 Šablony III. 
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Světový den vody se zaměřuje na důležitost vody v našem životě. Na naší škole se do oslav 

zapojili všichni žáci, zkoumali vodu z různých pohledů. Výsledky jejich práce byly vystaveny 

ve vestibulu, všichni se tak mohli dozvědět nové informace. 

 

Den Země 

Naše škola se tradičně připojila k oslavám Dne Země. V pátek 22. dubna se pracovalo na 

školní zahradě, žáci prvního stupně plnili úkoly z projektu Les ve škole, škola v lese. Také 

jsme pomáhali s úklidem zelených prostranství obce Chyšky. Žáci páté třídy upravovali 

parčík před kulturním domem, šesťáci zbavovali přírodu odpadků při vycházce na Peklo. 

Sedmáci a osmáci uklízeli lesík u kravína. Nejstarší žáci prošli trasu směrem k Panskému 

rybníku a přes Novou Ves se vrátili do Chyšek, na cestě posbírali několik pytlů odpadu. 

Chlapci ze sedmé třídy společně s panem školníkem natírali prkna na lavičku a opatřili novým 

nátěrem vrata. 

Aktivitou, která u nás na škole doplnila Den Země, byla Kampaň obyčejného hrdinství. Naše 

škola se zapojila v týdnu od 18. do 24. dubna. Cílem již čtvrtého ročníku této akce je, aby si 

lidé uvědomili dopad svého životního stylu na životní prostředí. 

 

Přírodovědná exkurze 

Ve čtvrtek 5. května se žáci druhého stupně vypravili na dvě zajímavá místa západních Čech. 

Navštívili hlubinný kaolinový důl v malé obci Nevřeň, jedná se o jediný přístupný důl tohoto 

typu v naší republice. Těžba kaolinu zde započala v roce 1870 a trvala jen 27 let, neboť 

získávaná surovina nebyla příliš kvalitní. V roce 2018 byly podzemní chodby a sály využity 

pro natáčení pohádky Čertí brko. Další zastávkou bylo zařízení k energetickému využívání 

odpadu (ZEVO) v Chotíkově.  

Na dopravu přispěl SRPDŠ při ZŠ Chyšky. 

 

Projektový den 

V pondělí 30. 5. se žáci osmé a deváté třídy stali občany městečka Terra Nostra. Jejich 

úkolem bylo přijmout opatření, která ovlivní změny klimatu. Osmáci a deváťáci získali nové 

poznatky o adaptačních a mitigačních opatřeních, uvědomili si, že změna klimatu má 

celospolečenský dopad a každý může drobnými změnami v životě změnit budoucnost planety. 

Program pro žáky připravila Eva Bínová z CEGV Cassiopeia. 

Akce byla finančně podpořena díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

Výzva č. 02_20_080 Šablony III.  

 

Soutěž tříd v třídění papíru - kontroluje sedmá třída - výsledky jsou zveřejňovány na nástěnce 

Ekoškoly. 

Činnost Ekohlídky - zástupci páté třídy – výsledky jsou zveřejňovány na nástěnce Ekoškoly. 

 

Sběr papíru  

Proběhl ve spolupráci se SRPDŠ dvakrát ve školním roce (8. – 12. 11. a 6. – 9. 6.) Při 

podzimním sběru byli nejlepšími sběrači žáci deváté třídy, kteří v průměru na žáka 

shromáždili 34, 1 kg papíru. Při červnovém sběru byli nejpilnější žáci 3. třídy – průměr na 

žáka 69,9 kg. Celkem bylo sesbíráno 8 040 kg. 

 

Jihočeský kraj vyhlásil Dotační program EVVO – podali jsme žádost o finanční příspěvek na 

pobytovou exkurzi pro členy Ekotýmu a na obnovu školní zahrady. V květnu byly obě naše 

žádosti podpořeny v plné výši. 
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Soutěže: 

Přírodovědný klokan 

V letošním roce se zapojili čtyři žáci. Odpovídali na otázky z přírodopisu, chemie, fyziky, 

zeměpisu i matematiky. Nejlépe si vedla Michaela Marešová z deváté třídy, získala 57 bodů. 

Jiří a Jan Kukačovi z osmé třídy obdrželi shodný počet bodů - 54. Adéla Tejnorová (8. třída) 

dosáhla 50 bodů. Soutěž pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. 

 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2021/2022  

Soutěž vyhlašuje Svaz chemického průmyslu společně s MŠMT pro žáky 8. a 9. tříd 

základních škol. V letošním školním roce se organizace v jižních Čechách opět ujala Střední 

škola obchodní České Budějovice. 

Prvního kola soutěže se v naší škole zúčastnili dva žáci deváté třídy – Michaela Marešová a 

Vít Novák. Do druhého – krajského kola, které proběhlo formou online testu 27. 1. 2022, se 

zapojila jen Michaela. V jihočeském regionu v krajském kole soutěžilo 67 žáků. Michaela se 

umístila na 11. místě a postoupila do regionálního finále, kterého se ze zdravotních důvodů 

nemohla zúčastnit. 

 

Myslivost jako ochrana přírody 

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se konala soutěž v přírodovědných znalostech s názvem Myslivost 

jako ochrana přírody. Z naší školy se zúčastnili čtyři žáci pátého ročníku. Celá výprava se 

nenechala vykolejit nepřízní počasí a předvedla výborný výkon. Tým ve složení Rozárka 

Kortanová a Pavel Doubek obsadil  páté místo.  Ema Chocholová a Karolína Nováková se 

umístily na čtvrtém místě. 

 

Biologická olympiáda 

V letošním školním roce proběhl již 56. ročník Biologické olympiády. Organizátoři zvolili 

pro žáky 6. - 9. třídy téma Jak přežít zimu.  

V tomto školním roce se do Biologické olympiády zapojili dva žáci z osmé třídy, Adéla 

Tejnorová a Jiří Kukač. Na základě školního kola oba postoupili do okresního kola, které se 

konalo 11. 4. 2022 v Písku. Naši žáci se na tuto obtížnou olympiádu několik měsíců pečlivě 

připravovali. Jiří Kukač obsadil 6. místo a Adéla Tejnorová 10. místo. 

 

Chemická olympiáda 

Úkoly školního kola vypracoval Vít Novák z deváté třídy. Kvůli zdravotnímu stavu dál  

v soutěži nepokračoval. 

 

Rybářská olympiáda 

28. dubna proběhlo na naší škole školní kolo Rybářské olympiády. Soutěž pořádá Střední 

rybářská škola Vodňany. Zúčastnilo se devět žáků, nejlépe si vedl Lukáš Chochole ze sedmé 

třídy. 

 

Akce k environmentální výchově zpracovala: Ing. Karolina Tvrdíková 
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9.5 Další aktivity školy 

 

Školní družina: 

Ve školní družině jsou dvě oddělení, první oddělení s počtem 30 dětí, druhé oddělení s 28 

dětmi.  

Pro účastníky školní družiny je otevřen Myslivecký kroužek, přičemž se střídají starší a 

mladší žáci. Přihlášeno je 23 dětí. S většími dětmi probíráme více teorie a připravujeme se  na 

Zlatou srnčí trofej, menší děti učíme převážně hrou úctě k přírodě a myslivosti. S dětmi jsme 

před Vánocemi ozdobili stromečky zvířátkům, na Den Země jsme zasadili kaštánky a buky. 

Za obě akce bylo odměnou opékání špekáčků, jablíček a brambor. Navštívili jsme daňky a 

jeleny, přespali jsme ve škole, přičemž jsme byli při setmění na čekané. Také jsme si zkusili 

opravdový výřad na naháňce, kdy si každý vylosoval svou roli. Za dodržení přísných pravidel 

bezpečnosti jsme si s většími dětmi i vystřelili ze vzduchovky. Každé z dětí má zápisník 

Malého adepta myslivosti,  odznak a za každý splněný úkol dostávají bronzové nálepky. 

Zabýváme se i kynologií a zoologií, využíváme rozmanité pomůcky, pracovní listy.  

Spolupracujeme s Českomoravskou mysliveckou jednotou. 

  

 V letošním školním roce nás provází program ekologické výchovy Putování skřítka 

Chyšáčka za přírodním dobrodružstvím: 

- U stromových skřítků 

- V ptačím světě 

- Pozorování počasí 

- V lese se zvířátky 

- Lesní království 

- Zahrada zvuků 

- Kde kdo bydlí 

- Lékárna jezinky Bezinky 

   

Pravidelně každý měsíc jsou zařazeny týdny slušného chování. 

Inspiraci pro venkovní aktivity s dětmi čerpáme z publikací Družiny venku a Dny, které 

táhnou ven. 

Pravidelně zajišťujeme výzdobu školy. Pořádali jsme i tyto akce: 

Recyklohraní- Ukliďme si svět- kvízy, doplňovačky na třídění odpadu 

Remobil- recyklace starých mobilů 

Lovci mamutů- naučné zábavné odpoledne 

Zdravá svačina- veselé talíře ze zeleniny a ovoce, výroba zdravých pomazánek 

Z činnosti Družiny venku: 

- Družina plná listí - listové obrazy, hadi z listí 

- Hry s poletuchami- stavby přírodních domků- domky pro šneky 
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- Výslužka pro zvířecí sousedy 

- Tajemné stopy 

- Výroba rychlokrmítek 

- Poznávání léčivých rostlin a bylin 

- Sběr pampelišek (výroba sirupu) 

Ostatní akce: 

- Den stromů- sázení stromů, hrátky se stromů 

- Zimní olympiáda a sporty 

- Karneval trochu jinak (ptačí masky) 

- Jarní dílna s Ivanou Dvořákovou 

- Návštěva v obecní knihovně 

- Jarní jarmark- příprava výrobků 

- Zdobení velikonoční břízky na místní faře 

- Den Země- úklid okolí školy 

- Čarodějnická bojovka 

- Příprava zábavného odpoledne - Rozloučení se školou aneb těšíme se na prázdniny 

- Dopisování s družinami 

Zpracovaly: Bc. Lenka Demská Stiborová, Ivana Peciválová 

 

 

Školní jídelna: 

Školní jídelna průběžně zavádí nové receptury a jídla odpovídající výživovým trendům, 

pravidelně  1x měsíčně za účasti vedení školy vyhodnocuje plnění spotřebního koše. 

Školní jídelna je zapojena do Regionální produktové mapy Jihočeského kraje – pořádá 

Regionální agrární komora Jihočeského kraje, cílem je zlepšit uplatnění regionálních potravin 

ve školních jídelnách. 

 

 

Zapojení školy do projektů: 

 

Školní mléko – bezplatné dodávky dotovaného školního mléka pro žáky školy 

Ovoce do škol- bezplatné dodávky ovoce a zeleniny pro žáky školy 

 

 

9.6 Finanční a jiné sbírky 

Finanční sbírky byly dobrovolné, realizovány většinou na základě zakoupení předmětů od 

jednotlivých sdružení: 

Český den pro rakovině – pořádá Liga proti rakovině – vybráno na podzim 4044,- Kč, v jarní 

sbírce 3312,- Kč. 

Občanské sdružení Život dětem – na pomoc nemocným dětem – vybráno 3 460,- Kč 

Fond Sidus – vybavení dětských zdravotnických zařízení – vybráno 991,- Kč 

Čteme pro radost, čteme na pomoc, čteme pro kuře – Čtení pomáhá – sbírka na pomoc 

znevýhodněným dětem formou registrace přečtených knih 

Sbírka zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině – pořádá oblastní spolek Český červený 

kříž Písek 
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9.7 Účast žáků školy v soutěžích 

Žáci školy se zúčastnili celé řady soutěží. Většina z nich přispěla k hlubšímu zájmu žáků  

o danou oblast.  

 

 

MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 

Okresní kola: 

 

Dějepisná olympiáda  Jan Kukač 11. místo 

Adéla Tejnorová  25. místo 

Olympiáda z českého jazyka Tereza Caltová 15. místo 

Julie Sirotková 30. – 31. místo 

Biologická olympiáda, kat. C Jiří Kukač 6. místo 

Adéla Tejnorová 10. místo 

Matematická olympiáda     kat. Z6 Karolína Caltová 11. – 12. místo 

Jan Čapek 13. – 17. místo 

Ema Matoušková 18. – 20. místo 

                                           kat. Z7 Lukáš Chochole 6. – 12. místo 

 Hana Ondráčková 15. – 17. místo 

                                           kat. Z8 Adéla Tejnorová 4. místo 

 Jiří Kukač 8. – 11. místo 

 Tereza Šmídlová 12. – 13. místo 

Zeměpisná olympiáda –       kat. A 

                                                 

 

                                                    B 

 

 

                                                    C 

Ema Matoušková 

Jan Čapek 

Karolína Caltová 

5. místo 

6. místo 

9. místo 

Martin Pešička 5. místo 

Maxim Zeman 6. místo 

Hana Ondráčková 10. místo 

Julie Sirotková 

Tereza Caltová 

Nela Miňhová 

8. místo 

16. místo 

21. místo 

Olympiáda z německého jazyka, 

kat. II. A 

Michaela Marešová 6. místo 

Olympiáda z anglického jazyka, 

kat. I. A  

Natálie Negrila 9. místo 

Olympiáda z anglického jazyka, 

kat. II. A 

Michaela Marešová 5. místo 

Přehlídka dětských recitátorů Markéta Brožová – 0. kat. čestné uznání 

Ondřej Čižinský – 1. kat. 

 

čestné uznání 

Jan Málek – 1. kat. čestné uznání 

Rozárka Kortanová – 2. kat. cena poroty, postup 

do krajského kola 

Zdeňka Peterková cena poroty 
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Fyzikální olympiáda- kategorie F 

 

Lukáš Novák  

 

4. místo 

 

Jihočeský zvonek Rozárka Kortanová – 1. kat. zlaté pásmo, postup 

do krajského kola 

Ema Matoušková – 2. kat. čestné uznání 

Ema Matoušková + Rozárka 

Kortanová - duo 

čestné uznání 

Soutěž mladých zdravotníků Družstvo – 1. stupeň: 

Veronika Vlásková, Lucie Jirecová, 

Michal Tříska, Rozárie Jandová, 

Kateřina Jakešová, Kamila Shorná 

2. místo 

Dopravní soutěž mladých cyklistů Družstvo – 1. kat.: 

Ema Matoušková,  

Karolina Caltová, Jan Čapek, 

Prokop Fridrich 

1. místo 

Družstvo – 2. kat.: 

Hana Ondráčková, 

 Adéla Tejnorová, Lukáš Novák, 

Vít Novák 

1. místo 

 Branné závody 2022 Družstvo 1: 

Jakub Kubec, Maxim Zeman, 

Štěpán Kubec, Tereza Kukačová, 

Marek Čermák, Filip Klíma,  

Tomáš Knob 

1. místo 

Družstvo 2: 

Jan Kukač, Jiří Kukač, Adéla 

Tejnorová, Tereza Šmídlová, Nela 

Miňhová, Martin Novák 

2. místo 

Požární ochrana očima dětí      

výtvarné práce - ZŠ 1 

výtvarné práce - ZŠ 2 

literární práce – L1 

literární práce – L1 

digitální technologie – DT 1  

Štěpán Prášek 

Simona Shorná 

Rozárka Kortanová 

Amálie Kukačová 

Prokop Fridrich 

Jan Čapek 

2. místo 

3. místo 

1. místo 

3. místo 

2. místo 

3. místo 

 

 

Krajská kola: 

 

Jihočeský zvonek Rozárka Kortanová zlaté pásmo 

Dopravní soutěž mladých 

cyklistů 

Družstvo – I. kat. 2. místo 

Družstvo II. kat.  6. místo 

Vít Novák – II. kat. jednotlivci 1. místo 

Branné závody 2022 

Družstvo 2 9. místo 

Družstvo 1 10. místo 

Požární ochrana očima dětí:   
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Digitální technologie DT 1 

 

Prokop Fridrich 2. místo 

 

 

 

 

Další soutěže, kterých se naši žáci zúčastnili: 

 

Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) – pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity 

Karlovy – Vít Novák – 9. třída 

  

MaSo – matematická soutěž – Gymnázium Písek, pořádá Matematicko – fyzikální fakulta 

Univerzity Karlovy. Naši školu reprezentovaly dva týmy: 

1. Vít Novák, Kateřina Zdeňková, Lukáš Chochole, Hana Ondráčková 

2. Adéla Tejnorová, Jiří Kukač, Nela Miňhová, Lenka Řezáčová 

 

Rybářská olympiáda – soutěž pořádá Střední rybářská škola Vodňany – školního kola se 

zúčastnilo devět žáků, nejlépe si vedl Lukáš Chochole ze 7. třídy 

 

 

Přírodovědný klokan – 8. – 9. třída  - soutěž pořádá Přírodovědecká  a Pedagogická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem akce je vzbudit zájem žáků o technické a 

přírodovědné obory. Zúčastnili se žáci 8. a  9. třídy. Michaela Marešová získala 57 bodů, Jiří 

a Jan Kukačovi shodně 54 bodů, Adéla Tejnorová 50 bodů. 

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2021/2022 – soutěž vyhlašuje Svaz chemického 

průmyslu společně s MŠMT pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.  

Prvního kola soutěže se v naší škole zúčastnili dva žáci deváté třídy – Michaela Marešová a 

Vít Novák. Do druhého, krajského kola, které proběhlo formou online testu 27. 1. 2022, se 

zapojila jen Michaela. V jihočeském  krajském kole soutěžilo 67 žáků. Michaela se umístila 

na 11. místě a postoupila do regionálního finále, kterého se ze zdravotních důvodů nemohla 

zúčastnit. 

 

Myslivost jako ochrana přírody – akci pořádá Českomoravská myslivecká jednota ve 

spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Písek. 

Soutěže se zúčastnili čtyři žáci 5. ročníku. Tým ve složení Rozárka Kortanová a Pavel 

Doubek obsadil 5. místo,  Ema Chocholová a Karolína Nováková se umístily na  4. místě. 

 

Zlatá srnčí trofej – pořádá Okresní myslivecký spolek Písek 

 

Matematický klokan – matematická soutěž – jednotlivé kategorie podle tříd – 1. - 9. třída 

 

 

Výtvarné soutěže: 

Malovaný venkov – vyhlašuje Svazek obcí Milevska – 1. místo v kategorii kolektivní práce – 

základní školy, v kategorii jednotlivců oceněna Rozárie Jandová – 1. třída 

Bezpečný cyklista -  vyhlašuje Tým silniční bezpečnosti 

Zebra se za tebe nerozhlédne - Tým silniční bezpečnosti 
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Požární ochrana očima dětí – vyhlašuje Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 

 

Literární soutěže: 

Když je příběh radost číst aneb Čtení které knihy tě nejvíc pobavilo – kampaň na podporu 

četby knih Rosteme s knihou 

Požární ochrana očima dětí - vyhlašuje Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 

Sportovní soutěže: 

Pohár rozhlasu – atletická soutěž – mladší žákyně (Karolína Caltová, Šárka Chejnovská, 

Hana Ondráčková, Kateřina Sirotková) 8. místo, mladší žáci (Lukáš Chochole, Daniel Klíma, 

Štěpán Kubec, Lukáš Srnka, Adam Zafčík, Prokop Fridrich, Jan Čapek) 9. místo 

O pohár předsedy KFS – fotbalová soutěž žáků 6. – 9. třídy – Jan Kukač, Jiří Kukač, Jakub 

Kubec, Prokop Fridrich, Štěpán Kubec, Maxim Zeman, Hana Ondráčková, Lukáš Chochole, 

Lukáš Srnka, David Krause – 7. místo 

 

 

 

 

 

8.8 Prezentace školy na vlastních webových stránkách a ve veřejných médiích 

Škola o své činnosti informuje veřejnost na vlastních webových stránkách. Stránky byly 

zmodernizovány a v současnosti slouží jako živý portál, kde jsou návštěvníci stránek 

informováni o aktuálním školním dění, získají zde informace o uskutečněných akcích i o 

akcích připravovaných. 

O akcích uskutečňovaných školou byla veřejnost informována kromě školních webových 

stránek také prostřednictvím obecního zpravodaje (občasník Chyšecko), místního tisku 

Milevské noviny či regionálních novin Písecký deník. 

 

 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 
 

V Základní škole Chyšky nebyla ve sledovaném školním roce inspekce provedena. 

 

Škola se zúčastnila testování ČŠI – Národní zjišťování výsledků vzdělávání na úrovni 

devátých ročníků základních škol. Testy probíhaly v předmětech matematika a český jazyk. 

Cílem bylo identifikovat vzdělávací rozdíly ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků a 

dále pak  poskytnout žákům, rodičům a učitelům objektivizovanou a relevantní informaci o 

výsledcích vzdělávání v kontextu dopadu mimořádných opatření (dlouhodobá absence 

prezenční výuky). 

 

Škola se zúčastnila šetření ČŠI – Prevence rizikového chování a podpora nadaných a 

mimořádně nadaných žáků – výchovný poradce a metodik prevence 
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11. Základní údaje o hospodaření školy. 

 
Souhrnné údaje o hospodaření za rok 2021 

Základní údaje o hospodaření školy  

Rok 2021   

Hlavní činnost:   

Zřizovatel:   

výnosy 1500000 

náklady -1407785,93 

vratka 82091,32 

zlepšený výsledek hospodaření 10122,75 

MŠMT:   

výnosy 14170848 

náklady -14170848 

Šablony 2019:   

výnosy 320782,95 

náklady -320782,95 

Šablony 2021:   

výnosy 20968,83 

náklady -20968,83 

převod do roku 2022 347127,17 

Grant Jazyková učebna:   

výnosy 1325879,1 

náklady neinvestiční způsobilé -1240351,41 

náklady neinvestiční nezpůsobilé -85527,69 

Grant nebyl do konce roku 2021 vyplacen a vyúčtován.   

Výnosy z jiných zdrojů:   

výnosy 763771,8 

náklady -744995,58 

zlepšený výsledek hospodaření 18776,22 

Dolňková činnost:   

výnosy   

výnosy z pronájmu 3200 

výnosy stravování 358093,86 

náklady stravování -346581,16 

zisk 14712,7 

Hospodářský výsledek celkem:   

hlavní činnost 28898,97 

doplňková činnost 14712,7 

celkem 43611,67 
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Přehled použitých zkratek  

 

Názvy předmětů ZŠ 

 

AJ – anglický jazyk 

ČJ – český jazyk 

D – dějepis 

F – fyzika 

CH – chemie 

M – matematika 

NJ – německý jazyk 

OV – občanská výchova 

PŘ – přírodopis 

TČ – technické činnosti 

TV – tělesná výchova 

VKZ – výchova ke zdraví 

VT – výpočetní technika 

Z – zeměpis 

 

Ostatní použité zkratky 

 

 APLA – Aktivní podpora lidí s autismem (občanské sdružení) 

ČMOS – Českomoravský odborový svaz 

ČVUT – České vysoké učení technické 

DDH – dětské dopravní hřiště 

DDM – Dům dětí a mládeže 

DK – Dům kultury 

DPČ – dohoda o pracovní činnosti 

DPP – dohoda o provedení práce 

EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

HZS – hasičský záchranný sbor 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

INFRA – vzdělávací agentura, vydavatelství a nakladatelství 

IVP – individuální vzdělávací plán 

JHK – Jihočeská hospodářská komora 

JU – Jihočeská univerzita 

KD – kulturní dům 

KEV – Klub ekologické výchovy 

KFS – Krajský fotbalový svaz 

LF – lékařská fakulta 

MAS – Místní akční skupina 

MAP – Místní akční plán 

MEVPIS – mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko 

MŠ – mateřská škola 

MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MÚ – městský úřad 
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NIDV – národní institut dalšího vzdělávání 

NPI – Národní pedagogický institut 

OP VVV – operační program Výzkum, vzdělání, výchova 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OÚ – obecní úřad 

PF  – Pedagogická fakulta  

PLPP – plán pedagogické podpory 

PPP – pedagogicko - psychologická poradna 

RVP ZV– rámcový vzdělávací program pro základní  vzdělávání 

ŘŠ – ředitel školy 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

SOŠ – střední odborná škola 

SOU – střední odborné učiliště 

SPC – speciálně pedagogické centrum 

SPJ – sociálně patologické jevy 

SRPDŠ – Spolek rodičů, přátel a dětí školy 

SŠ – středoškolské 

 

ŠD – školní družina 

ŠJ – školní jídelna 

ŠMP – školní metodik prevence 

ŠVP – školní vzdělávací program 

TF – Teologická fakulta 

TU – třídní učitel 

VKZ – výchova ke zdraví 

VŠ – vysokoškolské 

VŠZ – vysoká škola zemědělská 

ZUŠ – základní umělecká škola 

ZvaS – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám 

 


