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1. Základní údaje o škole a charakteristika školy, 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 ZŠ 300 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

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

1. stupeň ZŠ 5 72 14,4 

2. stupeň ZŠ 4 38     9,5 

školní družina 2 59                   29,5 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 

9 učeben, 1 herna – oddělení školní družiny 

(ke školní družině pořízeny nové lavičky), 

čítárna postupně doplňována novým 

zařízením a knižním fondem 

 Ve 3 učebnách  (1., 2., 3. třída) byly 

nainstalovány nové pylonové tabule, další 2 

třídy byly vybaveny plátnem a projektorem 

Odborné pracovny, knihovna 

4 odborné pracovny (chemie - fyzika, 

počítačová učebna, cvičná kuchyně, dílny), 

2 knihovny (žákovská, učitelská) – žákovská 

knihovna přemístěna a zmodernizována, 

rozšířen fond žákovské knihovny, ve 

mailto:reditelka@zschysky.cz
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vestibulu školy byl zřízen nový čtenářský 

koutek – zakoupen koberec a sedací souprava 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 

Asfaltové hřiště, školní zahrada – na zahradě 

byly opraveny herní prvky (došlo k výměně 

uhnívajících trámů houpačky), opraven byl 

vikýř nad skladem pěstitelství, venkovní 

učebna dostala nový nátěr 

Sportovní zařízení 

Tělocvična, sektory pro skok daleký a vrh 

koulí, asfaltové hřiště, běžecká rovinka – 

v tělocvičně byly provedeny nezbytné opravy 

včetně nové výmalby 

do tělocvičny byla pořízena nová laťka pro 

skok do výšky a zakoupeny nové sportovní 

pomůcky + míče a další sportovní pomůcky 

obdržela škola darem od hejtmanky 

Jihočeského kraje při její návštěvě ZŠ Chyšky 

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 kvalitními učebními 

pomůckami, postupně pořizovány nové 

hračky 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  
Dostačující úroveň, doplňováno dle 

požadavků vyučujících a finančních možností. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Postupně prováděna údržba a modernizace 

stávajícího vybavení, dokončeno vybavení 

pedagogů notebooky, zakoupen multifunkční 

scanner 

Školní jídelna 

Pořízen nerezový stůl pro přípravu jídla, nový 

hrnec na polévku, nahrazeny staré jídelní 

podnosy, prováděny nutné opravy 

Školní jídelna byla nově vymalována, 

pořízeny nové ubrusy a výzdoba stěn. 
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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  

 
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. 

 

Nepovinné předměty: náboženství I. - V. třída – 2 skupiny  

                                    náboženství VI. – IX. třída – neotevřeno z důvodu malého počtu  

                                    přihlášených žáků 

 

Kurzy: plavecký výcvik – 2., 3., 4. ročník  

            dopravní výcvik – 4. třída 

            lyžařský kurz – 7. třída + doplněno žáky 2. stupně 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 25 

Počet učitelů ZŠ 14 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet asistentů pedagoga 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 

Počet zaměstnanců ŠJ 4 
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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 

Mgr. Denisa Kolínská 

učitelka, 

koordinátorka 

ICT 

1,0 VŠ 

M - VT 

Mgr. Hana Kriklová učitelka 0,27 VŠ NJ - FJ 

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

Ivana Peciválová vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD 

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

Mgr. Jaroslava Petáková učitelka 1,0 VŠ I. stupeň 

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

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. Hana Zemanová učitelka 1,0 VŠ ČJ – OV 

Alena Brzková 
asistent 

pedagoga 
0,75 SŠ 

 

Markéta Kubíčková 
asistent 

pedagoga 
0,50 SŠ 

 

 

Komentář: 

 

Ve školním roce 2017/2018 vyučoval na DPP nepovinný předmět náboženství: 

P. Mgr. Pius Zdeněk Vágner, OPraem. 

 

 

 

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 4 0 2 0 4 0 2 1 2 2 14 
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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 školní 

jídelny ZŠ 
1,0 SŠ 

Lenka Čapková kuchařka 1,0 SOU 

Drahomíra Marešová pomocná kuchařka 0,62 SŠ 

Lenka Kratochvílová účetní DPP SŠ 

Jaroslava Petříková uklízečka 1,0 SOU 

Jaromíra Hanusová uklízečka 1,0 SŠ 

František Turek topič, údržbář DPP,DPČ SOU 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a 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 
12 

 
1 5 

 

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  

střední odb. 

učiliště  

celkem  

 

          1           1 0 1 6 0 9 

 

c) na soukromé školy přijato:   

Gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

střední odb. 

učiliště  

Celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 

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

přijato: 

Z devátých ročníků z nižších ročníků 

2 0 
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e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

11 0 

  

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

1. pololetí školního roku 2018/ 2019 

 

Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I. 17 1 16 0 0 

II. 11 0 11 0 0 

III. 13 5             8 0 0 

IV. 17 4   13 0 0 

V. 14 7   7 0 0 

Celkem 72 17 55 0 0 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI.  10 6 4 0 0 

VII. 7 5 2 0 0 

VIII. 10 5 4 1 0 

IX.  11 4 7 0 0 

Celkem 38 20 17 1 0 

 

Celkový přehled 

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 72 55 0 0 

2. stupeň 38 17 1 0 

Celkem 110 72 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. 17 0 0 0 0 0 

II. 11 0 0 0 0 0 

III. 13 0 0 0 0 0 

IV. 17 0 0 0 0 0 

V. 14 0 0 0 0 0 

Celkem 72          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. 7 0 0 0 1 0 

VIII. 10 0 0 0 0 0 

IX.  11 0 11 0 0 0 

Celkem 38 0 11 0 1 0 

 

Celkový přehled 

 
Počet žáků Pochvala TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

1.stupeň 72 0 0 0 0 0 

2.stupeň 38 0 11 0 1 0 

Celkem 110 0 11 0 1 0 

 

 

 

2. pololetí školního roku 2018 / 2019 

 

Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň: 

Třída Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I. 17 0 16 1 0 

II. 11 1 10 0 0 

III. 13 5 8 0 0 

IV. 17 8 9 0 0 

V. 14 7 7 0 0 

Celkem 72 21 50 1 0 
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2. stupeň: 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 10 6 4 0 0 

VII. 7 5 2 0 0 

VIII. 10 5 5 0 0 

IX. 11 8 3 0 0 

Celkem 38 24 14 0 0 

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 72 21 50 1 0 

2. stupeň 38 24 14 0 0 

Celkem 110 45 64 1 0 

Výchovná opatření 

 

1. stupeň:       

Třída Počet žáků 
Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtky TU 
 

Důtky ŘŠ 

I. 17 0 7 0 0 0 

II. 11 0 5 0 0 0 

III. 13 0 5 0 0 0 

IV. 17 0 6 0 0 0 

V. 14 0 7 0 0 0 

Celkem 72 0 30 0 0 0 

 

2. stupeň: 

 

Třída Počet žáků 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtka TU Důtka ŘŠ 

VI. 10 0 4 0 0 0 

VII. 7 1 3 0 0 0 

VIII. 10 0 4 0 0 0 

IX. 11 0 6 0 0 0 

Celkem 38 1 17 0 0 0 
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Celkový přehled: 

 
Počet žáků Pochvala TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

1.stupeň 72 0 30 0 0 0 

2.stupeň 38 1 17 0 0 0 

Celkem 110 1 47 0 0 0 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

1. pololetí školního roku 2018 / 2019 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 3462 48,08 0 0 

2. stupeň 2764 72,73 0 0 

 

Celkem 
3949 35,90 0 0 

 

 

2. pololetí školního roku 2018 /2019 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 3462 48,08 0 0 

2. stupeň 2764 72,73 0 0 

Celkem 6226 56,60 0 0 

 

 

 

5.3 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými 

opatřeními – stav k 30. 6. 2019 

 

Ročník 

Podpůrná opatření 

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

1. 1 1 0 0 0 

2. 1 0 0 0 0 

3. 1 0 1 0 0 

4. 1 1 0 0 0 
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5. 1 0 1 0 0 

6. 2 0 0 0 0 

7. 0 0 1 0 0 

8. 3 1 0 0 0 

9. 2 0 0 0 0 

celkem 12 3 3 0 0 

 

 

 

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 Žákovské knížky, internetové 

stránky školy, třídní schůzky, 

Dny otevřených dveří, Školská 

rada ZŠ Chyšky, SRPDŠ 

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 

 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Prevence sociálně patologických jevů 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 
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- 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  0  0 0  0  0  0  0 0  0  0 2  2  0  0 

 

 

 

Realizované aktivity pro žáky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů: 

Ve školním roce 2018/2019 pokračovaly pravidelné třídnické hodiny (2. stupeň) a třídnické 

chvilky (1. stupeň) – žáci v třídních kolektivech společně stanovují pravidla chování, diskutují 

o problémech třídy a snaží se hledat společně řešení problémů jako prevence šikany, zároveň 

se učí spolupracovat. V třídnických hodinách žáci diskutují o různých patologických 

problémech (šikana, kouření, alkohol, návykové látky, sexuální zneužívání, …) 

vytváření kladných vztahů v kolektivu – prevence šikany, vytváření pocitu důvěry a bezpečí – 

svěřit se s problémem – prevence sexuálního i jiného zneužívání, umět zaujmout správný 

postoj k řešení problému – nejednat zkratovitě, zvyšování sebevědomí žáků, 

sebeuvědomování, postavení v kolektivu 

Zapojení do projektu Nenech to být -  internetový systém a mobilní aplikace bojující proti 

šikaně a vylučování z kolektivu na školách 

Zapojení do projektu hasičů, který je zaměřen na záchranu života, zdraví a majetku – určeno 

pro žáky 2. stupně ZŠ (www.hasici-proskoly.cz) 

DVD Mezi stěnami – tematika šikany mezi žáky 4. – 9. třída, provedeny besedy k této 

problematice 

DVD Mezi nimi – tematika sexuální výchovy mládeže a AIDS – 8. a 9. třída  

Sexuální výchova – vztahy v rodině, vztahy mezi spolužáky, přátelství a láska – vyučující 

předmětu VKZ a vlastivěda 

Besedy – škodlivost kouření, alkoholu, drog a mimořádné situace v životě, předcházení 

šikaně, požární ochrana, Policie ČR 

Oblast dopravní bezpečnosti- dopravní výchova žáků – v průběhu školního roku preventivní 

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

Ukázkové hodiny tělesné výchovy – projekt Rozhýbejme děti 

Branná výchova – soutěže ve fyzické zdatnosti, první pomoci, vědomostní soutěže 
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Podrobné probírání témat v hodinách VKZ, OV a TV – návykové látky, hygiena, první 

pomoc, AIDS, šikana, syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dítěte), alkohol a děti školního věku, návykové látky, netolismus (počítačové hry, sociální 

sítě), kyberšikana, záškoláctví 

Návštěva hasičské zbrojnice v Chyškách – hasičská technika, prevence požárů 

Nácvik evakuace – cvičná evakuace školy zásahovými jednotkami HZS Milevsko 

Dostatečná nabídka volnočasových aktivit 

Projekty zaměřené na pohyb a zdravou výživu 

Kulturní a sportovní akce, besedy, exkurze, projektové dny 

 

 

Realizované aktivity pro zákonné zástupce žáků zaměřené na prevenci sociálně 

patologických jevů: 

Informace školního metodika prevence (prevence šikany, drogových a nedrogových 

závislostí) – třídní schůzky, webové stránky, Dny otevřených dveří, nástěnka, informační 

letáky, konzultační hodiny pro žáky i zákonné zástupce žáků 

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

 

 

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 ŘŠ a ŠMP 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy 

 

 
1. Studium k výkonu specializovaných činností 

      Studium výchovného poradenství, školní poradenské služby pro učitele 

      Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – Mgr. Jakub Barda 

      studium ukončeno 12. 11. 2018 

 

2. Studium ke zvyšování kvalifikace – program celoživotního vzdělávání Učitelství 

anglického jazyka pro 2. stupeň – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České 

Budějovice – Mgr. Iva Pospíšilová – studium zahájeno 1. 9. 2018 

 

3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace: 

        

Oblast Vzdělávací akce Pořadatel Účast 

Matematika, 

přírodověda 

Hry ve vyučování na ZŠ – nejen 

v matematice 
NIDV České Budějovice Kolínská 
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Násobilka a dělení v oboru 

násobilek 
Tvořivá škola Petáková 

Moderní metody výuky 

matematiky – 3 semináře 
Jihočeský kraj Kolínská 

Hudební 

výchova 

Veselé počítání s hudbou a 

pohybem 
Tandem Průšová 

ICT 

Implementace ICT do výuky Descartes Kolínská 

DVUI – Další vzdělávání učitelů 

informatiky 

PF JU v Českých 

Budějovicích 
Kolínská 

EVVO 

 

 

 

Podzimní den EVVO pro 

pedagogy základních a středních 

škol 

Cassiopeia Tvrdíková 

Setkání interních mentorů 

projektu Mistři kolegiální 

podpory v oblasti přírodovědné 

gramotnosti 

Tereza Tvrdíková 

Hurvínkovy cesty do přírody Jihočeský kraj Peciválová 

Seminář dobré praxe 

mezinárodního programu 

Ekoškola 

Tereza Tvrdíková 

Společné 

vzdělávání 

Pedagogická diagnostika jako 

prostředek pro tvorbu PLPP a 

IVP 

Dyscentrum Strakonice 
Barda, 

Pešičková 

Občanská 

výchova   

Výzvy občanského vzdělávání 

Asociace učitelů občanské 

výchovy a společenských 

věd 

Zemanová 

Kdo si na nás brousí zuby? 

Asociace učitelů občanské 

výchovy a společenských 

věd 

Zemanová 

Školní 

jídelna 

Hygienické minimum a novinky 

v oblasti dozoru ŠJ 

Krajská hygienická stanice 

Jihočeského kraje - prac. 

Písek 

kuchařky ŠJ 

Řízení školy 

Inspirace pro zvyšování kvality 

vzdělávání na úrovni školy 
Česká školní inspekce Bardová 

Aktuální novely právních 

předpisů  
Zeman, Šlégrová Tvrdíková 

Změna financování regionálního 

školství 
NIDV České Budějovice 

Bardová, 

Kratochvílová 

Změny právních předpisů ve 

školství  
MAS Střední Povltaví 

Bardová, 

Tvrdíková, 

Kratochvílová 

Setkání ředitelů základních škol 

ORP Milevsko 
MAS Střední Povltaví Bardová 
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Porada s řediteli škol a 

školských zařízení 

Krajský úřad Jihočeského 

kraje 
Bardová 

Výchovné 

poradenství 

Workshop pro výchovné a 

kariérové poradce 

Jihočeská hospodářská 

komora 
Vachta, Barda 

Agresivita ve škole – školská 

legislativa 
Jihočeský kraj Barda 

Bezpečnostně právní aspekty 

rizikového chování 
Jihočeský kraj Barda 

Ostatní 

Školení ke spisové službě a IT 

ve vztahu ke GDPR 
MAS Střední Povltaví Tvrdíková 

Škola v pohybu Fotbalová asociace ČR Barda 

Seminář BESIP pro pedagogy 

Jihočeského kraje 
Jihočeský kraj  Vachta 

Učím se rád v 1. třídě Jokešová Průšová 

        

 

4. 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, šikana) a na 

odborné vzdělávání dle aprobací. Pedagogičtí pracovníci čerpali samostudium podle 

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

 

 

 

8. 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). 
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8.1 Zájmové útvary 

Ve školním roce 2018/2019 byly otevřeny zájmové útvary, pro které měla škola vhodné 

personální podmínky: 

 

Míčové hry 

  

Mgr. Jakub Barda 

 

Mladý technik 

 

Mgr. Josef Vachta 

 

Výtvarný kroužek  

 

Mgr. Lenka Pešičková 

 

Taneční kroužek 

 

Mgr. Květa Průšová 

 

Čtenářský klub pro 1. stupeň 

 

Mgr. Alena Málková 

 

Čtenářský klub pro 2. stupeň 

 

Mgr. Iva Pospíšilová 

 

Deskové hry 

 

Mgr. Denisa Kolínská 

 

 

 

8.2 Akce školy 

Škola během roku připravila celou řadu akcí a projektů. 

 

Akce pro žáky: 

Les všemi smysly – celoroční projekt 1. třídy – plnění úkolů pro získání titulu Lesní třída 

Indiánské putování – celoroční projekt 1. třídy 

Žabáci – skokan roku  - celoroční projekt 2. třídy 

Kniha o mně – celoroční projekt 2. třídy – vytváření autorské knihy 

Bohemia vlak  – celoroční projekt 3. třídy  

Ekolové  – 3. třída –  plnění úkolů pro obhájení titulu Lesní třída 

Wocabee – zapojení výukového programu ve výuce angličtiny (procvičování slovíček) 

Světový den jazyků – prezentace 5. – 9. třídy 

Věda nás baví – ukázkové hodiny 

Divadlo Kolem – Hledá se kamarád – pro 1. stupeň 

Fotografování žáků 1. třídy do Píseckého deníku 

Vánoční varhanní koncert – kostel sv. Prokopa Chyšky  

Dopravní výcvik na DDH v Táboře – 4. třída 

Halloween – v rámci výuky anglického jazyka – přehlídka masek – projektový den 6. třídy 

Setkání Ekoškol 

Světový den Ekoškol – minikonference na téma Jídlo a svět 

Mikulášská obchůzka 

Výměnné návštěvy s MŠ – v rámci předmětu Výchova ke zdraví 

Návštěva MŠ Chyšky – Máme vysvědčení! – 1. třída 

Vánoční fotografování žáků 1. stupně 

Vánoční florbalový turnaj 
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Předvánoční setkání 

Spaní ve škole – 6. třída 

Vánoční besídky ve třídách 

Lyžařský výcvikový kurz na Monínci 

Bruslení na zimním stadionu v Milevsku – 8. a 9. třída 

Zdravé zoubky – preventivní program DM drogerie – 1. třída 

Sokolská akademie – TJ Sokol Milevsko 

St. Patrick’s day – akce v rámci Aj – připomenutí Dne svatého Patrika a symbolů s ním 

spojených 

Návštěvy knihovny OÚ Chyšky – čtenářské hodiny – ŠD, 1. stupeň 

Projekt I MATTER aneb Jak předejít šikaně – preventivní program 

Projekt Dny dětského čtení – projekt je součástí celoevropské kampaně Europe Reads, 

organizátorem Svět knihy 

Den naruby – v rámci Dne učitelů – 9. třída v roli učitelů 1. stupně 

Královna Abeceda – pasování čtenářů ve spolupráci s OÚ Chyšky 

Den Země  

Světový den vody – projektový den pro žáky školy 

Ukázková hodina tělesné výchovy – 1. – 3. třída – trenér mládeže Fotbalové asociace ČR 

Preventivní program – metodik prevence PPP Tábor Monika Pýchová – 7. třída 

Doprovodný program projektu Ovoce do škol – 1. + 2. stupeň 

Preventivní výukový program Policie ČR 

Fotografování tříd 

Den dětí  

Školní atletická olympiáda 

Liga mistrů - fotbalový zápas žáků 5. třídy a učitelů 

Ukázka hasičské techniky,  cvičná evakuace 

  

 

Výlety: 

 1., 2., 3. třída  – Roseč (Jindřichův Hradec) – Houbový park – interaktivní zahrada a park (Po 

stopách zvířat s environmentálním programem, Botanické bloudění, Houbová stezka, tvořivá   

dílna) 

 4., 5. třída – Písek – Lezetop, LaserGame 

 6. třída – Petrovice, rozhledna Kuníček – cyklistický poznávací výlet 

 7. třída – Písek – LaserGame 

 8. třída – kemp Radava – poznávací a sportovní výlet 

 9. třída – Praha – LaserGame, Hop aréna 

 

 

Exkurze: 

Exkurze EVVO  CHKO Blanský les – pobytová exkurze pro členy Ekotýmu 

Pražský hrad – výstava Doteky státnosti + reprezentační prostory Pražského hradu – akce  

ke 100. výročí vzniku Československé republiky 

Rybářství Třeboň – výlov rybníka Rožmberk – 7. – 9. třída – akce JHK 

Vzdělání a řemeslo – akce k volbě povolání – 9. třída 

Exkurze žáků 8. a 9. třídy – SOŠ a SOU Milevsko, ZVVZ Milevsko – akce JHK 
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Odborný workshop pro žáky 7. a 8. třídy v rámci kariérového poradenství – firmy DITA 

Tábor (výroba textilu) a BRISK Tábor (přední světový výrobce zapalovacích svíček) – akce 

JHK 

Poznávací exkurze do Londýna pro žáky 2. stupně 

Praha – Senát, Poslanecká sněmovna, Ministerstvo zemědělství – pro žáky 2. stupně 

Evropský den jazyků – pořadatel informační středisko Europe Direct a Eurocentrum České 

Budějovice – 8. třída 

Hvězdárna a planetárium České Budějovice – 4. a 5. třída 

Techmánia Plzeň 

Knihovna Milevsko – výukový program, čtenářské dílny – 1. třída 

Dobrodružství s technikou -  interaktivní zážitková výstava v Českých Budějovicích  

 

 

Besedy: 

Trestní odpovědnost mládeže – mluvčí Policie ČR Kamila Ingrišová 

Arkáda Písek – akce prevence patologických jevů 

Tonda Obal na cestách – beseda o třídění odpadů  

Beseda s rodilou mluvčí USA  

Beseda se spisovatelem Zdeňkem Kláskem – regionální literatura 

Požární prevence – velitel stanice HZS JčK Milevsko – preventivně výchovná činnost 

Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje 

Jíme zdravě a s chutí – pořadatel Ministerstvo zemědělství ČR a spolek My a děti – 3. – 5. 

třída 

Beseda se senátorem Jaroslavem Větrovským 

Beseda o práci v evropském parlamentu – poslankyně evropského parlamentu Michaela 

Šojdrová  

Beseda s myslivcem – 1. třída 

Beseda o požární ochraně – poučení o bezpečnosti žáků školy před letními prázdninami 

 

 

Akce pro rodiče a veřejnost: 

Slavnostní zahájení školního roku za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské 

Slavnostní otevření doskočiště pro skok do dálky 

Třídní schůzky – 25. 9. 2018 (1. třída), 15. 11. 2018, 24. 1. 2019 (9. třída), 16. 4. 2019 

Dny otevřených dveří – 10. 10. 2018, 13. 3. 2019 

Předvánoční setkání  

Vánoční koncert v kostele sv. Prokopa v Chyškách – kapela 8. rock – žáci 8. třídy 

XVI.. školní ples – vystoupení tanečního kroužku, předtančení žáků 9. třídy, absolventské 

rozloučení 

Akce pro MŠ: taneční vystoupení na školní ples – předpremiéra 

Velikonoční tvoření ve školní družině 

Školáček – setkávání s předškoláky a jejich rodiči  

Setkání s rodiči před zápisem do 1. třídy v MŠ 

Zápis do první třídy  

Recitační soutěž 

Královna Abeceda – pasování čtenářů ve spolupráci s OÚ Chyšky 

Vydávání školního časopisu My všichni školou povinní  

Čtení pro maminky – ukázková hodina v 1. třídě spojená s besídkou ke Dni matek 
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Soutěž ve sběru papíru 

Školní akademie 

Ocenění  nejlepších žáků školy – OÚ Chyšky 

Slavnostní rozloučení se žáky IX. třídy – OÚ Chyšky 

 

 

8.3 Další akce školy 

 

Spolupráce s občanským sdružením Naše Chyšecko  

Slavnostní vysazení památné lípy – akce k 100. výročí vzniku republiky – pořadatel Obec 

Chyšky a Naše Chyšecko 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi – kulturní pásmo žáků školy 

Spolupráce s obecní knihovnou – pravidelné návštěvy školní družiny – výchova ke čtenářství, 

vědomostní kvízy, rukodělná tvoření 

Setkání důchodců v KD Chyšky – kulturní pásmo žáků školy 

Vítání občánků na OÚ Chyšky - kulturní pásmo žáků školy 

Hudební divadlo Karlín – Legenda jménem Holmes – akce pro zaměstnance školy 

Vánoční večeře – Kozlovna Písek – pro zaměstnance školy 

Prohlídka kláštera v Milevsku a společné grilování pro zaměstnance školy 

 

 

8.4 Akce k environmentální výchově 

Environmentální výchova probíhá ve škole dle Školního plánu environmentální výchovy 

(ŠPEV). ŠPEV obsahuje dlouhodobý plán na 3 roky a krátkodobý (roční) plán. Na škole 

pracuje koordinátorka 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 splnili všechny zadané úkoly. První úkol „ Pojďte udělat skvělou 

reklamu na třídění baterek a elektra!“ plnili žáci 5. třídy s třídní učitelkou Michaelou 

Divíškovou. 

Druhým úkolem v letošním školním roce bylo vytvořit nádobu na sběr použitých baterií. 

Úkolu se zhostili žáci sedmé třídy s třídní učitelkou Denisou Kolínskou. Nejdříve bádali nad 

tím, z jakého materiálu baterkožrouta vyrobí, aby v budoucnu unesl svůj obsah a nerozpadl se 

po prvním naplnění. Posloužil jim k tomu badatelský pracovní list. A pak se již pustili do 

vlastní výroby. 

Ve třetím úkolu letošního školního roku žáci zapojili svou fantazii a pokusili se vcítit do kůže 

například staré ledničky, pračky, vysavače, fénu nebo mobilu a napsali o tom povídku, 

pohádku, básničku nebo třeba fejeton. Příběh vyprávěli z pozice vysloužilého 

elektrospotřebiče o tom, jak se k němu doma chovali, jak se o něj starali a co se s ním stalo, 

když dosloužil. Tento úkol plnili žáci 4. třídy s učitelkou Alenou Málkovou a osmáci pod 

vedením učitelky Hany Zemanové. 

Posledního, čtvrtého úkolu se zhostili žáci, kteří navštěvují Klub logiky. Pod vedením 

učitelky Denisy Kolínské připravili deskovou hru inspirovanou recyklačním procesem. Do 
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posledního úkolu se zapojili i druháci s třídní učitelkou Jaroslavou Petákovou a nakreslili 

recyklační schéma. 

Za splnění všech úkolů jsme získali 1 500 bodů. Dále jsme v průběhu roku nasbírali body za 

sběr elektrospotřebičů – 822 bodů a za sběr baterií – 240 bodů. Celkový počet bodů k 31. 6. 

2019 je 2 833.  

  

Les ve škole, škola v lese 

V letošním školním roce se do programu zapojily 2 třídy. Prvňáci s třídní učitelkou Květou 

Průšovou  pracovali podle metodiky Les všemi smysly.  Žáci 3. třídy Ekolové postupovali 

podle vlastní metodiky, kterou připravila  třídní učitelka Lenka Pešičková. Letos se poprvé 

zapojila i školní družina pod vedením Ivany Peciválové. Obě třídy i školní družina byly 

odměněny titulem Lesní třída, který uděluje vzdělávací centrum Tereza Praha. 

  

Ekoškola 

Ekotým (zástupci 3. – 9. třídy) se scházel pravidelně každé druhé pondělí od 12:30 do 13:00. 

Na prvních zářijových schůzkách jsme připravili plán na celý školní rok a snažili jsme se ho 

průběžně plnit, případně jsme plán doplňovali o další akce. Plán byl vyhotoven v plakátové 

formě a byl umístěn ve vestibulu školy. Na konci každého měsíce proběhlo vyhodnocení. Do 

plánu jsme doplňovali cedulky se zprávou o akci. 

V letošním školním roce jsme přidali do programu téma Jídlo a svět. V září a v říjnu jsme 

provedli analýzu stavu školy v této oblasti. Žáci následně vybrali dvě slabé stránky, které se 

snažili v průběhu roku vylepšit. Byla obměněna výzdoba školní jídelny. Ekotým upozornil na 

špatný stav táců ve školní jídelně. Bylo nakoupeno 50 nových jídelních podnosů, které budou 

k využívání od 1. 9. 2019. 

 

Pobytová exkurze pro chyšecký Ekotým se letos uskutečnila v CHKO Blanský les. Program 

pro žáky připravili lektoři z českobudějovického centra ekologické a globální výchovy 

Cassiopeia. První den žáci absolvovali environmentálně - historický program, při kterém 

navštívili keltské oppidum u Třísova a zříceninu hradu Dívčí kámen. Druhý den se Ekotým 

vypravil na nejvyšší horu Blanského lesa - Kleť. Poslední den pobytu čekala na žáky 

opakovací hra, při které si zopakovali nabyté poznatky. 

Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku, a 

proto žáci 1. – 9. třídy absolvovali vzdělávací program Tonda Obal na cestách společnosti 

EKO-KOM, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. 

 Ve středu 7. listopadu se uskutečnilo setkání Ekoškol, které pro zapojené školy uspořádala 

koordinátorka programu Ekoškola pro Jihočeský kraj Tereza Záleská.  Naši školu 

reprezentovali tři členové Ekotýmu – Michaela Marešová, Tereza Kukačová a Adam Řehoř. 

Sešli jsme se v příjemném prostředí  ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Hostem 

byl Jan Smrčka, metodik programu Ekoškola ze vzdělávacího centra TEREZA v Praze. 

Vyzkoušeli jsme si část analýzy k tématu Jídlo a svět a žáci následně vytvářeli plán činností. 
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Prohlédli jsme si školní zahradu, podělili jsme se o své zkušenosti a získali jsme inspiraci do 

další práce. 

Světový den Ekoškol jsme oslavili 9. 11. malou konferencí na téma Jídlo a svět. V průběhu 

října probíhala analýza a v pátek 9. 11. zástupci 3. – 9. třídy seznámili své spolužáky se svými 

poznatky. Žáci vyzdvihli silné stránky a upozornili na slabé stránky školy. Na základě analýzy 

byl vypracován plán činností. 

Další významný svátek, ke kterému se naše škola připojuje,  je Světový den vody. Pro každý 

rok se vyhlašuje speciální téma. Mottem roku 2019 je Leaving no one behind. Cílem je, aby 

do roku 2030 měli všichni lidé přístup k nezávadné vodě. 

Na naší škole se do oslav zapojili všichni žáci i vyučující a zkoumali vodu z různých pohledů. 

Prvňáci si o vodě četli a počítali „vodní příklady“. Druhá třída vytvořila plakátek Dešťové 

kapky. Žáci třetí třídy se vypravili k Panskému rybníku a prozkoumali život ve vodě i kolem 

vody. Čtvrťáci si vyzkoušeli badatelsky orientovanou výuku. Pátá třída se zaměřila na téma 

Člověk a voda. Šesťáci a deváťáci prováděli pokusy s vodou. Žáci sedmé třídy malovali vodní 

obrázky. Osmáci zkoumali kvalitu pitné a rybniční vody a psali slohovou práci, ve které se 

zamysleli nad významem vody. Všichni žáci vyrobili plakáty a umístili je ve vestibulu školy. 

Výsledky jejich práce byly přístupné dětem i vyučujícím a všichni se z nich mohli dozvědět 

nové informace. 

Den Země je den věnovaný Zemi, každoročně se koná 22. dubna. Naše škola se opět připojila 

k oslavám. Ve středu 17. dubna žáci pracovali na školní zahradě a pomáhali s úklidem 

zelených prostranství obce Chyšky. Prvňáci a druháci zbavovali přírodu odpadků při 

vycházce na Peklo. Žáci třetí třídy se vydali směrem k Panskému rybníku a cestou sebrali 

několik pytlů odpadu. Čtvrtá třída uklízela v parčíku u kravína, páťáci zvelebovali park před 

kulturním domem. Žáci šesté, sedmé a osmé třídy měli na starosti úpravu prostranství mezi 

bytovkami. Chlapci z osmé třídy natírali houpačkovou sestavu na školní zahradě a deváťáci 

obnovovali nátěr venkovní učebny. 

Aktivitou, která navázala na Den Země, byla kampaň Obyčejného hrdinství, vyhlásilo ji 

vzdělávací centrum Tereza Praha. Naše škola se zapojila v týdnu od 22. do 28. dubna. Cílem 

je, aby si lidé uvědomili dopad svého životního stylu na životní prostředí. 

Během května pracovaly všechny třídy s pomocí svých třídních učitelů na ekologické analýze 

školy. Zjišťovaly ekologický stav školy v oblastech Voda a Energie. Výsledky budou použity 

při tvorbě plánu v příštím školním roce. 

 

V průběhu školního roku probíhala soutěž tříd ve třídění papíru a Ekohlídka (Tereza Kváčová 

a Stela Fridrichová z 9. třídy) sledovala pořádek ve třídách. Třídění papíru kontrolovali žáci 7. 

třídy při hodinách pracovní výchovy. Obě soutěže byly vyhodnoceny na konci školního roku. 

Dále se konala velká sběrová akce papíru. Sběr proběhl dvakrát během roku – v lednu a 

v červnu. Celkem se vybralo 14 380 kg papíru. Sběr papíru proběhl za spolupráce SRPDŠ při 

ZŠ Chyšky. 

V letošním školním roce byl ukončen projekt OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti 

přírodovědné gramotnosti, který řídilo vzdělávací centrum  TEREZA a byl podpořen 

z finančních zdrojů Evropské unie. Od září do prosince probíhala setkávání týmu pedagogů, 

cílem bylo seznámit se s badatelsky orientovanou výukou a začlenit ji do vyučovacích hodin. 

http://terezanet.cz/cz/mistri-kolegialni-podpory-v%C2%A0oblasti-prirodovedne-gramotnosti
http://terezanet.cz/cz/mistri-kolegialni-podpory-v%C2%A0oblasti-prirodovedne-gramotnosti
http://terezanet.cz/cz
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Školní zahrada 

Každá třída si vybrala určitou část zahrady  a o ni se během roku starala. První třída pečovala 

o záhon jahod a smyslový chodník, druháci se věnovali bylinkové spirále a koutku 

s jehličnany. Třeťáci se zaměřili na vrbovou chýši a jezírko. Čtvrtá třída měla na starosti 

zeleninové záhony. Pátá třída si vybrala péči o květinové záhony. Šesťáci se starali o maliny, 

květiny a malé jezírko. Sedmáci dohlíželi na pořádek ve venkovní učebně a pečovali o záhony 

kolem učebny. Žáci osmé třídy udržovali v dobrém stavu hmyzí hotel a suchou zídku. Deváté 

třídě připadla péče o sluneční pasti, divoký úkryt pro živočichy a kompost. 

Nechali jsme opravit houpačkovou sestavu a obnovili jsme nátěr venkovní učebny. 

 

Při úklidu školy a ve školní jídelně se používají ekologické čisticí prostředky značky Missiva. 

Všichni žáci i zaměstnanci třídí odpad a snaží se neplýtvat energií a vodou, učitelé využívají 

oboustranné kopírování. 

 

Soutěže 

Přírodovědný klokan 

I v letošním školním roce se žáci 9. třídy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou 

pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem akce 

je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Během 40 minut deváťáci 

odpovídali na 24 testových otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a 

všeobecných znalostí. Nejlépe si vedl Jakub Štván, získal 68 bodů. 

Hledáme nejlepšího mladého chemika 

Soutěž pořádá Masarykova střední škola chemická v Praze a je určena pro žáky devátých tříd. 

Prvního kola, které probíhá na školách, se zúčastnilo 138 škol. Tradičně se zapojila i naše 

škola. Nejlepších výsledků dosáhl Jakub Štván, Stela Fridrichová a Tereza Kváčová. Druhé 

kolo proběhlo na Masarykově střední škole chemické v Praze, celkem se ho zúčastnilo 348 

žáků. ZŠ Chyšky reprezentoval Jakub Štván a Tereza Kváčová. Všichni zúčastnění 

absolvovali test a vyslechli přednášku o historii periodické tabulky prvků, kterou přednesl 

RNDr. Luděk Míka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

Jakub Štván obsadil 46. místo a Tereza Kváčová se umístila na 187. místě. 

Chemická olympiáda 

Jakub Štván z deváté třídy obsadil čtvrté místo a postoupil do krajského kola, kterého se kvůli 

nemoci nezúčastnil. 

Biologická olympiáda 

V letošním školním roce proběhl již 53. ročník Biologické olympiády. Organizátoři zvolili 

pro žáky 6. - 9. třídy téma Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven. V kategorii D 

reprezentovala naši školu Iveta Ondráčková ze sedmé třídy, obsadila 5. místo z celkového 
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počtu 19 soutěžících. Žáci osmé třídy Adam Řehoř a Zlata Mašková soutěžili v kategorii C, 

soutěže se celkem zúčastnilo 16 žáků. Zlata se umístila na 7. místě a Adam obsadil 8. místo. 

Všichni tři žáci naší školy byli úspěšnými řešiteli a Iveta Ondráčková dokonce postoupila do 

krajského kola. 

Rybářská olympiáda 

V letošním školním roce se uskutečnil 11. ročník Rybářské olympiády. Soutěž pořádá Střední 

rybářská škola Vodňany. Z naší školy se zapojili čtyři žáci. 

Adam Řehoř –   8. třída - 57 bodů 

Tadeáš Kukač – 8. třída - 52 bodů 

Ondřej Benda –  8. třída - 38 bodů 

Jakub Kubec –   6. třída - 34 bodů 

  

 

8.5 Další aktivity školy 

 

Školní družina: 

Školní družina nabízí možnost, jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, strávit čas se 

svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a 

vzpomínky. Je zajímavým využitím volného času dětí v době ráno před výukou a odpoledne 

před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Výchovné činnosti probíhají formou her.  

 V letošním školním roce jsme do výchovných činností zařadili celoroční projekt o vodě 

Studánky víly Rozárky.  Otvíráme postupně devatero pomyslných studánek, z nichž každá má 

svá tajemství. Objevujeme vodu v mnoha jejích podobách a souvislostech. Tento výukový 

soubor obsahuje řadu praktických námětů na rozmanité činnosti s dětmi, velké obrazy 

představující jednotlivé studánky a pracovní listy. Dozvídáme se, jaká voda je, jaká může a 

umí být. Voda je živá, když budí ze spánku semínka. Je věčná ve svých proměnách na zemi, 

nad zemí i pod zemí. Je čarovná, když zrcadlí svět, a živelná, když se vylije z břehů. Tvoří 

velký kus světa, a přitom na mnoha místech chybí. Sucha  přibývá, studánek ubývá. A proto 

chceme vodu lépe poznat, pohrát si s ní, zažít ji, abychom o ni chtěli a uměli lépe pečovat. 

Devět studánek a v každé je jiná voda - studánka věčné vody, živé vody, lesní vody, tvé vody, 

pitné vody, bez vody, živelné vody, blízké vody a čarovné vody. 

Ke spolupráci jsme pozvali paní knihovnici Lenku Kváčovou, která pro nás připravuje 

zábavná odpoledne v návaznosti na náš projekt.                                                             

Adventní a i jarní tvořivá dílna byly velmi vydařené akce, ve kterých nám pomáhala 

paní Ivana Dvořáková. 

Školní družina nezapomíná na každodenní pobyt venku. Podniká turistické a přírodovědné 

vycházky, pro hry využívá školní hřiště a při nepříznivém počasí tělocvičnu. 

 

 

Školní jídelna: 

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

vyhodnocuje ohlasy strávníků.  

Školní jídelna ZŠ Chyšky se zapojila do soutěže Jihočeská kuchtička, kterou vyhlásil 

Jihočeský kraj. Principem soutěže bylo v době od 1. 9. 2018 do 17. 5. 2019 co nejvíce 
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nakupovat a dále používat regionální potraviny od dodavatelů majících sídlo, odštěpný závod 

či výrobní prostory na území Jihočeského kraje. Počítají se pouze potraviny vyrobené nebo 

zpracované na území Jihočeského kraje (tj. potravina musí nejméně z poloviny pocházet z 

výrobny na území Jihočeského kraje, anebo musí na jeho území být zásadním způsobem 

zpracovávána do podoby končeného produktu). Soutěžící, kteří se do soutěže zapojí, poté 

doloží čestným prohlášením procentuální zastoupení takovýchto potravin. Počítá se procento 

z celkového objemu vynaložených peněžních prostředků za nákup potravin. Jihočeský kraj ve 

spolupráci s místními akčními skupinami chce touto soutěží podpořit zájem o regionální 

potraviny. 

 

 

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 

 

 

ZŠ Chyšky se zapojila do testování čtenářské a matematické gramotnosti u žáků Jihočeského 

kraje v rámci projektu Testování čtenářské a matematické gramotnosti u žáků Jihočeského 

kraje, jehož pořadatelem byl Jihočeský kraj a společnost SCIO. Dvoukolového testování se 

zúčastnila 8. třída (10 žáků). Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce. 

 

 

8.6 Finanční sbírky  

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

jednotlivých sdružení: 

 

Květinový den – Český den proti rakovině – vybráno 4 749,- Kč 

Občanské sdružení Život dětem – na pomoc nemocným dětem – vybráno 1 223,- Kč 

Fond Sidus – vybavení dětských zdravotnických zařízení – vybráno 1 503,- Kč 

Víčka pro Verunku – nasbíráno 40 kg víček – příspěvek handicapované Veronice na nový 

podvozek do koupelny 

 

8.7 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 2018/2019 

 

Okresní kola: 

Dějepisná olympiáda Jakub Štván 2. místo 

Adam Řehoř 10. místo 

Olympiáda z českého jazyka Stela Fridrichová  

Zlata Mašková 

9. - 12. místo 

28. – 22. místo 

Olympiáda z anglického jazyka, 

kat. IA (6. + 7. třída) 

Kateřina Zdeňková 11. místo 
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Olympiáda z anglického jazyka, 

kat. IIA (8. + 9. třída) 

Petr Pechlát 9. místo 

Chemická olympiáda Jakub Štván 4. místo 

Zeměpisná olympiáda A Vít Novák 4. místo 

Zeměpisná olympiáda B Petr Lívanec 1. místo 

Zeměpisná olympiáda C Jan Kolář 14. místo 

Matematická olympiáda Z5 Tereza Caltová 14. – 19. místo 

Nela Miňhová 14. – 19. místo 

Adéla Tejnorová 14. – 19. místo 

Matematická olympiáda Z9 Jakub Štván 10. - 12. místo 

Stela Fridrichová 15. místo 

Simona Pešičková 16. místo 

Matematická olympiáda Z6 Vít Novák 8. - 9. místo 

Matematická olympiáda Z7 

 

Petr Lívanec 2. - 4. místo 

Barbora Čapková 12. - 14. místo 

Matematická olympiáda Z8 Jan Kolář 12. – 17. místo 

Zlata Mašková 12. – 17. místo 

Fyzikální olympiáda- kategorie E Jakub Štván 2. místo 

Biologická olympiáda - C Zlata Mašková 7. místo 

Adam Řehoř 8. místo 

Biologická olympiáda - D Iveta Ondráčková 5. místo 

Branné závody družstvo: 1. místo 

Petr Pechlát 

Lukáš Kváča 

Jakub Štván 

Tereza Kváčová 

Monika Melkesová 

Stela Fridrichová 

družstvo: 4. místo 

Ondřej Benda 

Jiří Lívanec 

Jan Kolář 

Zlata Mašková 

Zuzana Maurová 

Adam Řehoř 

Recitační soutěž - 0. kat. Kryštof Josef Kortan 3. místo 

Pythagoriáda – 5. ročník Tereza Caltová 15. – 16. místo 

Nela Miňhová 17. - 19. místo 

Pythagoriáda – 6. ročník Vít Novák 2. – 3. místo 

Michaela Marešová 11. – 12. místo 

Pythagoriáda – 7. ročník Petr Lívanec 6. – 9. místo 

Dopravní soutěž cyklistů  

I. kategorie 

družstvo: 1. místo 

Lukáš Novák 

Adéla Tejnorová 

Vít Novák 

Kateřina Zdeňková 
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Dopravní soutěž cyklistů  

II. kategorie 

  

  

  

družstvo: 2. místo 

Barbora Čapková 

Petr Lívanec 

Zlata Mašková 

Adam Řehoř 

Požární ochrana očima dětí      

literární práce - L 3 Lenka Adamcová 3. místo 

výtvarné práce - ZŠ 1 Simona Shorná 2. místo 

výtvarné práce - ZŠ 2 Kristýna Mogyoróšiová 1. místo 

Michael Chejnovský 2. místo 

Prokop Fridrich 3. místo 

výtvarné práce - ZŠ 3 Petr Lívanec 1. místo 

Iveta Ondráčková 3. místo 

 

 

Krajská kola: 

Dějepisná olympiáda Jakub Štván 33. místo 

Zeměpisná olympiáda B Petr Lívanec 9. místo 

Astronomická olympiáda 

 

Petr Lívanec 6. místo 

Pavel Smrt 29. místo 

Fyzikální olympiáda Jakub Štván 23. místo 

Dopravní soutěž cyklistů 

 

 

 

 

 

družstvo: 6. místo 

 

 

 

 

 

Lukáš Novák 

Adéla Tejnorová 

Vít Novák 

Kateřina Zdeňková 

Branné závody 

 

 

 

 

 

 

 

družstvo: 13. místo 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Pechlát 

Jakub Štván 

Monika Melkesová 

Stela Fridrichová 

Lukáš Kváča                      

Tereza Kváčová 

 

Další soutěže, kterých se naši žáci zúčastnili: 
Soutěž v přírodovědných znalostech Myslivost jako ochrana přírody – pořadatel Okresní 

myslivecký spolek Písek – účast 4 družstev ZŠ Chyšky – 4., 5., 6., 7. místo 

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. Během 40 minut žáci odpovídali na 24 testových otázek z matematiky, 

fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Nejlépe si vedl Jakub Štván, 

získal 68 bodů.  
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Mladý chemik – soutěž vyhlašuje Masarykova střední škola chemická Praha, má tři kola a je 

určena žákům devátých tříd základních škol. Jakub Štván obsadil 46. místo a Tereza Kváčová 

se umístila na 187. místě z celkového počtu 348 soutěžících. 

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

MaSo – matematická soutěž pod záštitou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy – 

družstvo 5. místo 

Rybářská olympiáda – pořádá Střední rybářská škola Vodňany – z naší školy se zapojili 4 žáci 

Soutěž k 70. výročí založení nakladatelství Albatros – plnění úkolů souvisejících s knihami – 

7. třída 

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) – vědomostní soutěž pro žáky ZŠ – vyhlašovatel 

Ministerstvo obrany České republiky – oceněni Jiří Lívanec, Barbora Čapková, Kateřina 

Zdeňková, Tadeáš Kukač 

 

 

Soutěž školních novin a časopisů: 

Školní noviny ZŠ Chyšky – čestné uznání v kategorii časopisy a noviny vydávané žáky 

základních škol – soutěž Školní časopis roku 2019 v Jihočeském kraji – pořádá Jihočeský kraj  

Školní noviny ZŠ Chyšky – 3. místo v kategorii časopisy a noviny vydávané žáky základních 

škol II. stupně tvořené pouze žáky II. stupně 

 
 

Výtvarné soutěže: 

Požární ochrana očima dětí 

Namaluj, co ti chutná – pořadatel Lidl ČR – žáci navrhují nové obaly potravin 

Evropské velikonoční tradice – pořadatel Eurocentrum a Europe Direct České Budějovice -  

kategorie B – Michaela Marešová – 1. místo 

Adventní malování aneb Těšíme se na Vánoce! - výtvarná soutěž s tématem  První 

československé vánoce po vzniku republiky – podpora oslav 100 let české státnosti – 

pořadatel Jihočeský kraj 

Malovaný venkov – vyhlašuje Svazek obcí Milevska 

 

 

Literární soutěže: 

Požární ochrana očima dětí 

 

 

Sportovní soutěže: 

Florbalový turnaj pro žáky 3. - 5. tříd – 8. místo 

Turnaj v miniházené  pro žáky 2. a 3. tříd – motivační turnaj 

Turnaj v halové kopané – 1. – 3. třída – 4. místo 

Mc Donald´s Cup – minifotbal 4. – 5. třída  – 12. místo 

Plavecko – běžecký pohár Milevsko – účast žáků 8. a 9. třídy 

 

 

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 
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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. 

 

 

  

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Česká školní inspekce provedla ve škole inspekci ve dnech 7. – 10. 1. 2019. Předmětem 

inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 

základní školou a školní družinou podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek průběhu a výsledků 

vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení 

naplnění školních vzdělávacích programů pro základní a zájmové vzdělávání a jejich souladu 

s právními předpisy a s příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle ustanovení 

§ 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Závěry a celkové hodnocení školy jsou následující: 

 

Vývoj školy  

- Od poslední inspekční činnosti došlo jmenováním stávající ředitelky do funkce ke změně 

ve  vedení školy. 

- Počet žáků je nadále podlimitní.  

- Škola v souladu se svou hlavní profilací již třikrát za sebou obhájila titul Ekoškola a 

vybudovala novou přírodní zahradu.  

- Byly zavedeny třídnické hodiny posilující upevňování třídních kolektivů.  

- Došlo ke zlepšení podpory rozvoje čtenářské gramotnosti zavedením práce čtenářských 

klubů, vznikem čítárny a vydáváním čtenářského zpravodaje.  

- Zkvalitnila se komunikace se zákonnými zástupci žáků.  

 

Silné stránky  

- Pedagogové školy v rámci projektu v oblasti přírodovědné gramotnosti zkvalitňují své 

dovednosti v oblasti zavádění netradičních metod a forem práce s žáky. Zvyšují tak 

atraktivitu průběhu vzdělávání i jeho účinnost a tato skutečnost má pozitivní dopad na 

výsledky vzdělávání. 

- Pestré aktivity související s environmentální profilací školy významně podporují rozvoj 

přírodovědné gramotnosti a vedou žáky k ochraně životního prostředí.  

 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

- Omezené využívání didaktické techniky 

  

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Zařadit do plánu dalšího vzdělávání téma didaktického využití prostředků informačních a 

komunikačních technologií a téma podpory rozvoje informační gramotnosti.  
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- Provést revizi školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s cílem zpřesnění 

obsahu učiva v návaznosti na očekávané výstupy příslušného rámcového vzdělávacího 

programu. 

- Pokračovat v rozšiřování fondu žákovské knihovny. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Souhrnné údaje o hospodaření za rok 2018 

 
Výnosy: 
a) Hlavní činnost celkem:              11 421 062.50 
 Zřizovatel               2 217 056.00 (vráceno 32 944.00) 
 MŠMT               8 049 355.00 
 Neinvestiční grant Oprava nářadí            20 000.00 (dofinanc. 18 220.00) 
 Dotace Poznáváme Blanský les            25 350.00 (dofinanc. 6 332.00) 
 Dotace plavání              39 600.00 

Dotace MŠMT Výzkum, vývoj, vzděl.        416 906.00 
  Použito v roce 2017             -52 156.00 
  Převedeno do roku 2019            -112 036.00 
  Výnosy z jiných zdrojů           792 435.50 
b) Doplňková činnost:             220 605.00 
 Pronájem              15 200.00 
 Stravování              205 405.00 
 
Investiční grant Rekonstrukce doskočiště           129 400.00 
Dar Women for Women             18 332.00 
 
Náklady: 
a) Neinvestiční hlavní činnost:            11 381 572,50 
 Z příspěvku od zřizovatele                       2 201 601.23 
 Z příspěvku MŠMT                        8 049 355.00 
 Z jiných zdrojů             1 130 633.27 
b) Doplňková činnost:             198 165.75 
 Pronájem              8 308.00 
 Stravování:              189 860,75 
 
Hospodářský výsledek celkem:                       61 926,25 
 Hlavní činnost:             39 490.00 
 Doplňková činnost:             22 436.25 
 
 

 

11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola se zapojila do mezinárodního programu Ekoškola (koordinátorem pro ČR je sdružení 

Tereza), splnila všechny podmínky v roce 2012, v roce 2014 a v roce 2016 převzala ZŠ 

Chyšky již potřetí titul Ekoškola, který škole náleží na další čtyři roky. 

Dále je škola zapojena do mezinárodního programu Les ve škole, škola v lese. 
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
  

Škola neorganizovala žádnou formu celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci se však různých 

forem celoživotního vzdělávání zúčastnili (viz přehled v oddíle 6). 

  

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
- projekt OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který řídí 

vzdělávací centrum TEREZA a je podpořen z finančních zdrojů Evropské unie (leden 

2017 – prosinec 2018) 

 

- výzva OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 

pro MŠ a ZŠ I – začátek realizace 1. 8. 2017, celkové způsobilé výdaje projektu 416 906,- 

Kč, ukončení projektu 31. 7. 2019 

 

- dotace MŠMT – Podpora výuky plavání na základních školách – částka 39 600,- na 

dopravu žáků na plavecký výcvik  

 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Odborová organizace  

Ve škole pracuje základní organizace ČMOS  ZŠ Chyšky. 

Veškerá spolupráce se odehrává ve smyslu zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce) a kolektivní 

smlouvy. Spolupráce se odehrává především formou pravidelného předávání informací 

odborové organizaci dle zákoníku práce a kolektivní smlouvy. 

 

 

Spolek rodičů, přátel a dětí školy při Základní škole Chyšky 

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.  

 

Spolek organizoval nebo se organizačně podílel na těchto akcích: 

Vítání svatého Martina – tvořivé dílny + svatomartinský průvod 

školní ples 

exkurze Techmánia Plzeň 

sběr starého papíru 

slavnostní rozloučení se školním rokem 2018/2019 

 

Finančně Spolek podpořil tyto akce školy: 

http://terezanet.cz/cz/mistri-kolegialni-podpory-v%C2%A0oblasti-prirodovedne-gramotnosti
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zahájení školního roku - dárky pro 1. třídu 

exkurze Praha  

lyžařský kurz 

pasování čtenářů 

Techmánia Plzeň 

školní sportovní soutěže 

recitační soutěž 

vyhodnocení soutěží Ekoškoly 

rozloučení s 9. třídou 

 

 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů 

 

Základní škola Chyšky při své činnosti spolupracuje především s těmito subjekty: 

 

Obec Chyšky 

Školská rada ZŠ Chyšky 

Spolek rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ Chyšky 

Mateřská škola Chyšky 

Obecní knihovna Chyšky 

Občanské sdružení Naše Chyšecko 

Zemědělské družstvo Chyšky 

Hasičský sbor Chyšky 

Myslivecký spolek Chyšky 

Městská knihovna v Milevsku 

Milevský klášter bratří premonstrátů 

Základní a střední školy v okolí 

DDM Milevsko 

Centra ekologické výchovy 

Europe Direct České Budějovice 

Eurocentrum Praha 

Studio Sport Praha 

Technická univerzita v Liberci 
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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 

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 

GAČR – grantová agentura České republiky 

HZS – hasičský záchranný sbor 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

IPRK – intenzivní praktické kurzy 

JHK – Jihočeská hospodářská komora 

IVP – individuální vzdělávací plán 

JU – Jihočeská univerzita 

KEV – Klub ekologické výchovy 

LF – lékařská fakulta 

MAS – Místní akční skupina 

MEVPIS – mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko 

MŠ – mateřská škola 

MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MÚ – městský úřad 

NIDV – národní institut dalšího vzdělávání 

OP VVV – operační program Výzkum, vzdělání, výchova 

OÚ – obecní úřad 
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PF  – Pedagogická fakulta  

PLPP – plán pedagogické podpory 

PPP – pedagogicko - psychologická poradna 

RVP – rámcový vzdělávací program 

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 

SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

ŠD – školní družina 

ŠJ – školní jídelna 

ŠMP – školní metodik prevence 

ŠVP – školní vzdělávací program 

TF – Teologická fakulta 

TU – třídní učitel 

VŠ – vysokoškolské 

VŠZ – vysoká škola zemědělská 

ZUŠ – základní umělecká škola 

 


