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Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky č. 150/2022 Sb.,  

tyto části: 

 

1. Charakteristika školy. 

2. Přehled oborů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.  

4. Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce.  

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu. 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 

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. 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků. 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.  

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí. 

11. Základní údaje o hospodaření školy. 

 

 

 

1. Charakteristika školy 

 

Základní údaje o škole 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čestice 

Sídlo: 387 19 Čestice 148 

Zřizovatel: Městys Čestice 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČO: 70940185 

DIČ: CZ 70940185 

 

Vedení školy: Mgr. Martina Kalová  

E-mail: zscestice@tiscali.cz, kalova@skolacestice.cz 

Webové stránky: www.skolacestice.cz 

Tel.: +420 776 212 288 

Datová schránka ID: anhmcjz 
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Charakteristika školy 

 

Základní škola leží v klidné části obce. Je plně organizovanou základní školou  

s 1. a 2. stupněm. Její součástí je školní jídelna, mateřská škola a školní jídelna – výdejna. 

Součástí školy je školní družina s kapacitou 75 dětí (3 oddělení).  Kapacita mateřské školy  

a školní jídelny – výdejny je 56 dětí. Budova mateřské školy je vzdálená 257 metrů  

od budovy základní školy. Takto je také zařazena do sítě škol. Je právním subjektem 

s příspěvkovou formou hospodaření.  

Základní škola s kapacitou 200 žáků má k dispozici 1 tělocvičnu, pro výuku byly využívány 

odborné pracovny F-Ch, informatiky, dílny, výtvarný ateliér, cvičná kuchyně, hudebna, 

jazyková učebna. Škola používá v učebně informatiky počítačovou síť s přístupem přes 

Starnet. Obecní připojení k internetu využívá v ostatních prostorách základní školy  

a v mateřské škole. 

K výuce byl využíván rovněž školní pozemek s rozlehlou zahradou a hřiště, které spravuje 

městys Čestice. Na školní zahradě byla v průběhu několika let vybudovaná přírodní zahrada  

s naučnou stezkou, kterou žáci využívají při výuce, ale i ve volnočasových aktivitách.  

Zvláště v letních a podzimních měsících je hojně využíván k výuce dřevěný altán. Velkým 

přínosem pro činnost školy je respirium školy, které se využívá k besedám, koncertům, 

divadelním představením, soutěžím, k prezentaci výtvarných prací a jiných společenských 

akcí.  

Školu navštěvují děti z Čestic a okolí (Nuzín, Radešov, Doubravice, Střídka, Prkošín, 

Kobylka), spádových obcí (Drážov, Dřešín, Němětice, Nihošovice, Úlehle, Němčice, 

Hoslovice, Nová Ves, Zahorčice) a také z Malenic, Strunkovic nad Volyňkou a Písku. 

Rozsáhlá přístavba školy, která byla zahájena v červnu 2020, byla dokončena koncem 

listopadu 2021. Vznikly nové prostory: dvě kmenové učebny, tři oddělení družiny, čítárna, 

hudebna, výtvarný ateliér, dílny s přípravnou, druhá sborovna a pracovna pro výchovného 

poradce, tři kabinety. 

Složení Školské rady:   

 zástupce za pedagogy – Mgr. Pavla Horáková 

zástupce rodičů – Michal Němec, MBA 

 zástupce zřizovatele Městyse Čestice – Ing. Zdeněk Pilný 
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Mateřská škola  
 

Mateřská škola je od ledna 2003 součástí Základní školy, bližší údaje výše. Budova  

je jednopatrová, panelového typu a provoz zde byl zahájen 5. 1. 1981. Budova má číslo 

popisné 180. Současný název je Základní škola a Mateřská škola Čestice. 

Kapacita mateřské školy je 56 dětí, děti jsou rozděleny do dvou tříd. Předškolní děti (Ježci) 

měly třídu v přízemí, mladší (Myšky) v prvním patře budovy. 

Pro děti je k dispozici třída vybavená stolečky a židličkami, regály na stavebnice v dosahu 

dětí a hrací kuchyňka. Herna, která je vybavena kobercem, slouží zároveň jako lehárna. Zde 

jsou umístěny herní prvky jako domeček, gauče, stoleček a křesla, mobilní divadlo, domeček 

pro panenky a molitanové kostky. V  nábytku na míru jsou úložné prostory s pojezdy na velké 

stavebnice. Navazuje umývárna, toalety a šatna. Vše je oboustranně průchozí. Hračky ve třídě 

jsou uložené v nízkých regálech, na které děti dosáhnou. Také je zde výtvarný stolek 

s pojezdy.  

Do tříd byly pořízeny švédské lavičky a do třídy v přízemí švédská bedna. Dále byly 

z projektu MŠMT „Nástroje pro oživení a odolnost – Digitální učební pomůcky“ zakoupeny 

pomůcky pro rozvoj počítačové gramotnosti dětí a interaktivní programy pro rozvoj  

ICT gramotnosti. Během hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce kuchyněk v obou třídách. 

Součástí objektu je zahrada s altánem, stolky a lavicemi. V letošním roce pokračovala její 

úprava, byly instalovány nové herní prvky a pískoviště. Na údržbě zahrady se i v tomto 

školním roce podílelo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Čestice z. s. Vše je využíváno k volné hře, 

řízené činnosti či ke společným akcím s rodiči.  

       

 

  

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

rejstříku 

 

 

Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání ZŠ Čestice: č. j. 160/2017 platné od 1. 9. 2017 (obor vzdělávání 79-01-C/01 ZŠ). 

  

V rámci programu si žáci zvolili tyto volitelné předměty: 

 

Povinně volitelné předměty: 

Konverzace v anglickém jazyce: 8. ročník – Pomahačová 

Cvičení z českého jazyka: 8. ročník – Ryšlavý (do 31. 1. 2022), Vlažná (od 1. 2. 2022) 

Cvičení z matematiky: 9. ročník – Linhartová 

Cvičení z českého jazyka: 9. ročník – Ryšlavý (do 31. 1. 2022), Vlažná (od 1. 2. 2022) 

 

Volitelné předměty: 

Náboženství: Dlauhoweská 
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Zájmové kroužky: 

Šmoulata: Sluková, Maňhalová 

Střelka: Maňhalová, Vlková 

Pěvecký sbor ml.: Hartlová 

Pěvecký sbor st.: Hartlová 

Včelařský: Vlažný  

Keramický: Ouředníková 

Florbal: Zdeněk 

Sportovní hry: Heimlich 

Výtvarný: Kupková 

Vybíjená: Maňhalová 

 

Další aktivity: 

Plavecký výcvik 1. až 4. ročník – duben až červen 2022, STARZ Strakonice 

- 3. a 4. ročník měl plavecký výcvik, protože ve dvou předchozích letech se ho žáci 

nemohli zúčastnit z důvodu pandemie COVID-19. 

 

Lyžařský kurz 7. a 8. ročník – 14. až 18. 3. 2022, Hotel Zadov (17 + 15 žáků) 

- 8. ročník se zúčastnil lyžařského výcviku, protože v předchozím roce se kurz nekonal 

z důvodu pandemie COVID-19. 

 

 

Mateřská škola 

V letošním školním roce se uskutečnil výchovně-vzdělávací proces podle Školního 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s Mottem: Je nám dobře na světě…“ 

s podtitulem „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“. 

Integrovaných bloků bylo celkem šest a vztahovaly se převážně k ročnímu období, svátkům, 

oslavám a tradicím. V souladu se ŠVP byly zpracovány třídní vzdělávací programy,  

ve kterých byl již konkrétně rozpracován plán činností s dětmi, či projektové vyučování, buď 

krátkodobé, nebo střednědobé. Téma třídního vzdělávacího plánu je flexibilní pracovní 

materiál pro učitelky, který se může doplňovat a upravovat podle vzniklých situací.  

Vše je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.  

 

Názvy integrovaných bloků: 

1. Ať jsi kluk a nebo holka, vítá tě tu naše školka. 

2. Padá listí na zahradě, stromy mají po parádě. 

3. Vánoce, Vánoce, ryba plave v potoce. 

4. Padá snížek, zem je ráda, ohřeje si pod ním záda. 

5. Vozilo se na jaře, slunce v zlatém kočáře. 

6. Zábava, čas prázdnin a výletů. 

 

Zájmové kroužky: 

Kroužek Aj – Švehlová 

Šikovné ručičky – Kubešová 
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Další aktivity: 

Plavecký výcvik pro předškoláky – únor až duben 2022, Horažďovice (16 dětí předškoláků) 

Lyžařský výcvik na Zadově – neproběhl z důvodu pandemie COVID-19 

Logopedická depistáž – provedla Mgr. Jana Vavřincová v říjnu 2021 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Ředitelka školy: 

Mgr. Martina Kalová 

 

Zástupkyně ředitelky školy: 

Mgr. Pavla Horáková 

 

Výchovný poradce: 

Mgr. Roman Heimlich 

 

Metodik prevence rizikového chování: 

Mgr. Roman Heimlich 

 

Metodik ICT:  

Mgr. Marcela Ouředníková 

 

Koordinátor ŠVP: 

Mgr. Barbora Tomanová  

 

Koordinátor EVVO: 

Marie Linhartová 

 

Pedagogičtí pracovníci:  

Mgr. Martina Kalová    učitelství I. stupně   

Mgr. Luděk Zdeněk    učitelství I. stupně    

Mgr. Marcela Ouředníková   učitelství I. stupně, Inf 

Mgr. Jitka Bártíková    učitelství I. stupně   

Mgr. Irena Hartlová     učitelství I. stupně, SpP 

Mgr. Hana Rezková    učitelství I. stupně, Aj  

Mgr. Petra Pelíšková    učitelství I. Stupně, Aj 

Mgr. Julie Pomahačová   AJ – NJ  

Marie Linhartová    M – ZT      

Mgr. Pavla Horáková    Ch – PŘ      

Mgr. Milena Maňhalová   M – F     

Mgr. Barbora Tomanová   ČJ – D (MD)  

Mgr. Roman Heimlich    OV – pedagogika, výchovné poradenství 

Mgr. Hana Rozhoňová   AJ – ČJ (MD) 

Mgr. Lucie Suchá    M – Z (MD) 

Dipl. Um. Jan Hartl    konzervatoř 

Ing. Olga Holoubková   VŠE + DVPP, Sportovní gymnastika, Cvičitel  

      aerobiku II. třídy, Cvičitel rytmické gymnastiky  

      II. třídy 
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Ing. Daniela Vlažná    VŠ + DVPP Pedagogika volného času 

Mgr. Petr Ryšlavý    ČJ – D (do 31. 1. 2022) 

Bc. Roman Přílepek    PŘ – D (od 1. 2. do 30. 6. 2022) 

    

 

Asistenti pedagoga:  

Michaela Sluková   ÚSO 

Ivana Cimrhanzlová   ÚSO 

Ing. Olga Holoubková  VŠE 

Bc. Ludmila Novotná   VŠ  

 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Alena Vlková    ÚSO  vedoucí vychovatelka   

Michala Sluková   ÚSO 

Ivana Cimrhanzlová   ÚSO    

 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

Veronika Tušková   SOŠ  účetní školy 

Vlastimil Petráš   SOU  školník  

Hana Petrášová   SOU  uklízečka   

Hana Frnochová   SOU  uklízečka  

Dagmar Levá    ÚSO  uklízečka  

Hana Trojanová   SOU  uklízečka (do 30. 9. 2021) 

Hana Samková   SOU  uklízečka (od 1. 1. 2022) 

Ing. Ondřej Pilný   VŠ  správce ICT  

 

 

Pracovnice školní kuchyně: 

Věra Mikešová   SOŠ  vedoucí školní jídelny   

Hana Frnochová        SOU  kuchařka   

Jaroslava Nováková   SOU  kuchařka 

Marie Hanzalová   SOU  kuchařka  

Stanislava Kozáková   SOU  pracovnice jídelny – výdejny MŠ   

Jana Janoutová   SOŠ  pracovnice jídelny – výdejny MŠ  

 

            

Pracovnice mateřské školy: 

Bc. Miloslava Švehlová  VŠ – Učitelství pro MŠ zástupkyně ředitelky  

Jana Kubešová   SpgŠ    učitelka 

Eva Žejdlová    ÚSO    učitelka 

Veronika Kalová    SpgŠ    učitelka  

Stanislava Kozáková   SOU    školnice  

Jana Pešková    SOŠ    školní asistentka 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 proběhl v souladu s právními 

předpisy za přítomnosti dětí a zákonných zástupců dne 22. 4. 2022 od 12.00 do 17.00 hodin 

v budově základní školy.  

 

Počet zapsaných žáků: 20 

Počet žádostí o odklad školní docházky: 2 

Počet odkladů udělených rozhodnutím ředitelky školy: 2 

Počet přijatých žáků do 1. ročníku: 18 

 

Mateřská škola 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhl v souladu s právními 

předpisy za přítomnosti dětí a zákonných zástupců dne 6. 5. 2022 od 8.00 do 16.00 hodin 

v budově mateřské školy. Celkem bylo podáno 21 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

z toho 1 dítě na individuální vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

dostalo 18 dětí. Tři děti nebyly přijaty z důvodu nesplnění kritérií a naplněnosti tříd.  

Odložený zápis dle LEX Ukrajina proběhl 14. 6. 2022. Na zápis se dostavily 2 děti – 

předškoláci, obě byly přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání. Do základní školy 

odešlo celkem 16 dětí. Dvě děti dostaly odklad PŠD pro školní rok 2022/2023, jedno z nich 

pokračuje v individuálním vzdělávání. 

 

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Hlavní cíle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání vychází z cílů vzdělávání 

zakotvených v rámcovém vzdělávacím programu. Základní vzdělávání má žákům pomoci 

utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného 

vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Proto 

usilujeme především o naplňování těchto cílů:                                               

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení, 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, 

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní  

i druhých, 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, 

 rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný, 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi, 
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 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování  

o vlastní životní a profesní orientaci. 

 

Kompetence k učení rozvíjíme u každého žáka individuálně podle dané situace. Hlavními 

strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. 

Komunikativní kompetence rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování 

žáků při problémovém vyučování, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí  

a jejich výstupů. 

Sociální a personální kompetence budujeme formami sociálního učení. Snažíme se zapojit 

děti do organizace činnosti školy (CO, školní slavnost, Mladý záchranář..). V rámci 

skupinového vyučování žáci přijímají různé role. 

Občanské kompetence se snažíme rozvíjet. Seznamujeme žáky s jejich právy, odpovědností  

a povinnostmi. Jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. 

Pracovní kompetence u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové  

a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si potřebnosti znalosti pracovních postupů 

a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení 

všech činností, které žáci provádějí. 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislotech. Znamená to,  

že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou 

předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti, resp. 

vzdělávacích oblastí, a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také 

využíváním co největšího množství zdrojů informací – prací s knihou, internetem, 

praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Se základní školou se rozloučil 1 žák z 5. ročníku, 1 žák ze 7. ročníku a 24 žáků z 9. ročníku. 

Z celkového počtu 24 žáků 9. ročníku bude 16 žáků navštěvovat 4letou střední školu, 8 žáků 

bylo přijato na 3letý učební obor. 1 žák ze 7. ročníku byl přijat na 3letý učební obor. 

 

Údaje o umístění žáků  

 

 

Umístění 

Počet vycházejících žáků ve školním roce 2021/2022 

z 9. ročníku ze 7., 8. ročníku z nižšího ročníku 

celkem 
z toho 

dívky 
celkem 

z toho 

dívky 
Celkem 

z toho 

dívky 

Gymnázia 2 1 - - 1 0 

SOŠ 11 8 - - - - 

SOŠ čtyřleté obory 11 8 - - - - 

SOŠ tříleté obory 0 0 - - - - 

SOU čtyřleté obory 0 0 - - - - 
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SOU tříleté obory 8 3 1 0 - - 

Soukromé střední 

školy 

2 1 - - - - 

Umělecké školy 1 1 - - - - 

Praktické školy 0 0 - - - - 

Pracovní proces 0 0 - - - - 

Přestup na jinou 

základní školu 

- - 1 1 2 1 

Celkem 24 14 2 1 3 1 

 

 

Prospěch k 30. 6. 2022 

 

Ročník 

Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

 

2. st. 

 

 

3. st. 

 
celkem 

z toho 

dívky 

1. 13 8 13 0 0 0 0 

2. 17 9 16 0 1 0 0 

3. 16 6 16 0 0 0 0 

4. 15 6 15 0 0 0 0 

5. 21 8 10 10 1 0 0 

6. 13 7 6 7 0 0 0 

7. 23 13 10 13 0 0 0 

8. 22 10 14 8 0 0 0 

9. 24 14 9 15 0 0 0 

Celkem 164 81 109 53 2 0 0 

 

 

Mateřská škola 

Na začátku školního a konci školního roku bylo provedeno pedagogické hodnocení dětí  

do předtištěných formulářů z MŠMT a prohovořeno na pedagogické poradě. Jednomu dítěti 

byl navržen odklad PŠD. Dále proběhlo hodnocení Integrovaných bloků vždy po ukončení 

každého bloku. Změny zatím nebyly navrženy. 
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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 

 

Preventivní program ZŠ Čestice v 1. pololetí školního roku ještě částečně ovlivňovala 

epidemie koronaviru. Proto se preventivní aktivity školy i vzhledem k epidemiologickým 

opatřením MŠMT soustředily zejména do druhého pololetí, kdy se opatření již zmírňovala. 

Stěžejní preventivní aktivitou byl celoškolní projekt prevence se vzdělávací organizací  

Do světa, zaměřený na oblasti rizikového chování žáků, tj. na šikanu, kyberšikanu, závislosti 

na návykových látkách, rozvíjení dobrých vzájemných vztahů v dětském kolektivu, 

spolupráci, toleranci a ochotu si navzájem pomoci, vhodnou sexuální výchovu aj., kterého  

se zúčastnili všichni žáci naší školy.  

Dalším celoškolním projektem byl Mladý záchranář. Velký úspěch získali naši žáci 

v okresním (1. místo) a v krajském (3. místo) kole Mladých zdravotníků. Šestičlenné družstvo 

žáků z 8. a 9. třídy získalo 2. místo také v krajském kole soutěže POKOS (příprava občanů 

k obraně státu). Žáci 7. a 8. třídy absolvovali lyžařský kurz na Zadově. Projektové dny 

probíhaly i v jednotlivých třídách, např. Myslivost, Ukliďme městys Čestice, Medobraní. 

Navštívili jsme zábavně naučný park Mirakulum v Milovicích. Již tradiční je peer program 

zaměřený na civilní ochranu, prováděný žáky 9. třídy. Dalším peer programem byla 

předprázdninová výuka první pomoci při úrazech dětí. Velmi úspěšnou akcí byla červnová 

Školní slavnost v zahradě školy a Den otevřených dveří, kde byla rodičům, veřejnosti  

a hostům představena nová krásná přístavba školy a také zde žáci prezentovali mnohé ukázky 

ze svých zájmových činností. Proběhly i další akce zaměřené na prevenci, které jsou uvedeny 

v přehledu akcí.  

V průběhu výuky se žáci s tématikou prevence také seznamovali v jednotlivých předmětech, 

např. v hodinách prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví a občanské výchovy. Pokud jde  

o závažnější způsob nevhodného chování žáka, je z jednání výchovné komise prováděn zápis, 

v kterém jsou dohodnuty závěry a další postup ke zlepšení problematického jednání. 

V uplynulém školním roce se jednalo o dva případy. V dubnu 2022 bylo řešeno výchovnou 

komisí jednání žákyně páté třídy, která delší dobu napadala žákyni čtvrté třídy. Rodiče obou 

dívek byli neprodleně kontaktováni a celá situace byla řešena za přítomnosti obou dívek  

a třídních učitelek. Žákyně páté třídy se ke všemu přiznala a celá situace ji mrzela, omluvila 

se. Záležitost byla vyřešena domluvou a žákyně byla srozuměna s tím, že při podobném 

incidentu bude následovat kázeňský postih. Rodiče žákyně byli informováni a přislíbili 

nápravu v chování. 

Druhé jednání výchovné komise se uskutečnilo koncem června v závěru školního roku. 

Učitelka jednoho z vyučovaných jazyků opakovaně nabízela žákovi osmé třídy možnost 

přezkoušení, opravy a zlepšení známky. Ten se ale neovládl a zachoval se vůči učitelce 

emočně naprosto nevhodně. Při jednání výchovné komise žák svého provinění litoval a paní 

učitelce se omluvil. Matka přislíbila, že chování žáka bude řešit ve spolupráci se střediskem 

výchovné péče. 

Ostatní přestupky v chování žáků byly méně závažného charakteru a byly řešeny domluvou 

žákům a spoluprací s rodiči, třídními učiteli a výchovným poradcem. O problémech  

se vyučující vzájemně informují individuálně nebo na poradách.  
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Nácvik ošetření při peer programu 1. pomoci. 

 

Nácvik srdeční masáže. 
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Fixace zlomeniny. 

 

 
 

Žákyně 9. třídy při soutěži Mladý zdravotník. 



 14 

Ostatní plánované výchovné akce ZŠ 

Uvedeny jsou pouze soutěže a akce, do kterých bylo zapojeno více dětí a jejichž konání bylo 

předem známo.    

      

Ostatní vzdělávací aktivity - žáci: 

 

Název vzdělávací akce Účast Pedagog Termín 

Projektový den Myslivost 1., 2. a 4. 

třída 

Bártíková, 

Zdeněk, 

Hartlová 

září 

Bambifest České Budějovice 1.-9. třída učitelé cplt září 

Bambifest České Budějovice – pěvecké sbory 1.-9. třída Hartlová září 

VOŠ a SPŠ Strakonice – informace  

o možnostech studia 

9. třída Heimlich září 

Loutkové divadlo ve škole – O Lesíčkovi 1.-5. třída třídní učitelé září 

Den s obnovitelnými zdroji SPŠ Volyně 8. a 9. třída Heimlich, 

Ryšlavý 

září 

Čestický brambor – literárně výtvarná soutěž  

27. ročník  

1.-9. třída Bártíková, 

učitelé cplt 

říjen 

Burza škol  8. a 9. třída Heimlich, 

Novotná 

říjen 

Skutečně zdravá škola – Obrana jídla 9. třída Heimlich listopad 

SOŠ Blatná – prezentace oborů studia 9. třída Heimlich listopad 

Exkurze Vánoce, kostel Čestice –  

návštěva jesliček 

5. třída Pelíšková prosinec 

Mikuláš ve škole (9. třída) 1.-8. třída Heimlich prosinec 

Projektový den VÁNOCE – zvyky a tradice  

v Čechách 

1., 2. a 4. 

třída 

Hartlová, 

Zdeněk, 

Bártíková 

prosinec 

Vánoční besídky ve třídách 1.-9. třída třídní učitelé prosinec 

Vánoční písně a koledy v Česticích Pěvecký 

sbor 

Hartlová prosinec 

Tříkrálová sbírka pro charitu 1. a 9. třída Hartlová leden 

Burza škol DK Strakonice – Strakonicko,  

Jč kraj (distančně) 

8.-9. třída Heimlich leden 

Civilní ochrana žáků 1.-8. třída Maňhalová, 

Horáková, 

9. třída 

leden 

Primární prevence  1.-9. třída DO SVĚTA, 

třídní učitelé 

leden 

Projektový den Olympijské kruhy ve škole 1.-9. třída třídní učitelé únor 

Sedmikvítek České Budějovice (Š. Václavíková 

1. místo sólový zpěv, J. Hartl 1. místo ve hře  

na klarinet, A. Hartlová 2. místo sólový zpěv) 

 

vybraní žáci Hartlová březen 

Výtvarná exkurze – Miloslav Troup a jeho 

vitráže 

5., 6., 7.  

a 9. třída 

Pelíšková březen 
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Exkurze Pellwood – řemeslná výroba 5., 6., 7.  

a 9. třída 

Pelíšková březen 

Exkurze Národní muzeum Praha 3. a 5. třída Horáková, 

Rezková, 

Pelíšková, 

Holoubková 

březen 

Lyžařský kurz Zadov 7. a 8. třída Zdeněk, 

Ouředníková, 

Kalová 

březen 

Turnaj ve florbale 4. a 5. třída Holoubková, 

Heimlich 

duben 

Recitační soutěž – školní a okresní kolo 1.-9. třída vyučující Čj duben 

Projektový den – Ukliďme městys Čestice 1.-9. třída všichni učitelé duben 

Předškoláci v 1. třídě 1. třída Hartlová duben 

Pěvecká soutěž – školní kolo 1.-8. třída Bártíková, 

Hartlová 

duben 

Plavecký výcvik ve Strakonicích 1.-4. třída Hartlová, 

Zdeněk, 

Ouředníková, 

Bártíková 

duben 

až červen 

Stonožkový koncert v Kostele sv. Markéty  

ve Strakonicích 

Pěvecký 

sbor 

Hartlová, Hartl, 

Horáková, 

Přílepek 

duben 

Výtvarné procházky, krajinomalba, sakrální 

památky 

5., 6., 7.  

a 9. třída 

Pelíšková duben 

Jihočeský zvonek – pěvecká soutěž okresní kolo 

ve Strakonicích M. Vilánek diplom za účast, 

J. Česánek a A. Vilánek bronzové pásmo,  

A. Makovcová a Š. Václavíková – stříbrné 

pásmo 

vybraní žáci Hartlová 

 

květen 

Zábavně – naučný park Mirakulum Milovice 1.-6. třída třídní učitelé květen 

Jarní  zpívánky – soustředění pěveckých sborů 

ve škole 

Pěvecký 

sbor 

Hartlová květen 

Bambifest – pěvecké sbory České Budějovice Pěvecký 

sbor 

Hartlová květen 

Květinový den 9. třída Maňhalová květen 

Exkurze Sušice (řeka Otava) 3. třída Ouředníková květen 

Mladý záchranář – okr. kolo Strakonice 

(1. místo) 

4., 8.,  

9. třída 

Maňhalová květen 

Exkurze ZOO Plzeň 1., 3. a 5. 

třída 

Ouředníková, 

Hartlová, 

Rezková, 

Pelíšková 

červen 

Medobraní 1.-8. třída Linhartová, 

Vlažný, 

třídní učitelé 

červen 

Školní slavnost a Den otevřených dveří školy 1.-9. třída třídní učitelé červen 

Exkurze Strašice 8. třída Vlažná, 

Novotná 

červen 
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POKOS České Budějovice (2. místo) 9. třída  Maňhalová červen 

Exkurze Mydlovarský rybník, kemp Mydlák 9. třída Heimlich, 

Vlková, 

Cimrhanzlová 

červen 

Mladý zdravotník – krajské kolo (3. místo) 9. třída Maňhalová, 

Vlková 

červen 

Mladý záchranář 1.-9. třída Horáková, třídní 

učitelé 

červen 

Exkurze – vodní mlýn Hoslovice 3. třída Ouředníková červen 

Exkurze rybník Řežabinec, Sudoměř 7. třída Horáková, 

Vlková 

červen 

Projekt společný jazyk, společná budoucnost, 

Bavorský les 

5., 6. a 7. 

třída  

Kalová, 

Pomahačová 

červen 

Geologická exkurze Malenice 5. třída Rezková, 

Pelíšková 

červen 

Muzeum středního Pootaví Strakonice 5. a 7. třída  Rezková, 

Horáková 

červen 

 

 

 

 

 

 
 

O Vánocích navštívili naši školu také Mikuláš, andělé a čerti. 
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O Vánocích navštívili naši školu také Mikuláš, andělé a čerti. 

 

 

 
 

Úspěch našeho školního družstva v okresní a krajské soutěži Mladý zdravotník. 
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Děvčata převzala diplomy, medaile a poháry. 

 

Aktivity zaměřené na žáky, rodiče a veřejnost: 

 O Čestický brambor – říjen – Bártíková, třídní učitelé a ostatní pedagogové školy 

 Informace žákům a rodičům k přijímacím zkouškám na SOŠ a SOU, leden – Burza 

škol DK Strakonice, březen – zápisové lístky rodičům, Burza škol SŠ a SOU Jč kraje 

distančně – Heimlich 

 Konzultace a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a příprava žáků  

na přijímací řízení na SŠ – všichni učitelé dle potřeby a IVP 

 Konzultace s rodiči během informačních dnů a třídních schůzek – všichni učitelé  

 

Mateřská škola  

Rizikové chování se u předškolních dětí téměř nevyskytuje. Kladný vzájemný vztah mezi 

dětmi rozvíjíme interaktivními a komunikativními hrami. Pokud dojde k svévolnému ničení 

hraček, situaci řešíme domluvou. Pokud se situace nezlepší, zveme rodiče do MŠ k řešení 

problému. Podporujeme pozitivní komunikaci mezi dětmi a samostatné řešení problému,  

či rozhovor o problému. Otázka zdravého životního stylu se prolíná různými tématy během 

celého školního roku. 
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Třída Ježci – rozloučení s předškoláky 

 

 

 
 

Třída Myšky – Den dětí  
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Zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Výchovný poradce spolupracoval s třídními učiteli a ostatními vyučujícími při řešení 

problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytoval jim informace 

ohledně vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně (PPP), speciálně pedagogickém 

centru (SPC) a středisku výchovné péče (SVP). Činnost výchovného poradce se uskutečňuje 

v návaznosti na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných.  

S PPP a SPC byly konzultovány všechny potřebné záležitosti týkající se kontrolních vyšetření 

žáků, kterým končila platnost doporučení. Ve spolupráci s dalšími pedagogy byly zpracovány 

potřebné žádosti, hodnocení žáků ze strany školy, odeslány a projednány s poradnami, aby 

byly připraveny podklady pro doporučení pro příští školní rok. V průběhu výukového období 

je možné individuální vzdělávací plán (IVP) průběžně upravit dle potřeb žáka (např. ve výuce 

jazyků). Všechny IVP jsou konzultovány s rodiči a se speciálními pedagogy z PPP a SPC, 

kteří navštěvují školu, výuku žáků a hodnotí přínos pro žáka. Výsledky poté konzultují 

s vedením školy, učiteli a výchovným poradcem.  V evidenci výchovného poradce  

na ZŠ Čestice bylo k 30. 5. 2022 ve školním roce 2021/2022 17 žáků se SVP, z nichž 6 žáků 

mělo zpracovaný IVP.   

Naše škola nemá z pedagogicko-psychologických poraden diagnostikovány děti a žáky 

nadané, mimořádně nadané a s nárokem na poskytování jazykové přípravy.  

Dle zákona LEX Ukrajina byli v březnu 2022 přijati 2 žáci z Ukrajiny, těmto dvěma žákům 

byla poskytována individuální výuka českého jazyka. 

Celoročně probíhal projekt MŠMT Národní plán podpory návratu do škol – individuální  

i skupinové doučování žáků školy související s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu 

pandemie COVID-19. 

V mateřské škole působil školní asistent z projektu MŠMT Šablony II (září 2021)  

a Šablony III (říjen 2021 – srpen 2022). 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

 

 

Smyslem dalšího vzdělávání pracovníků je obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci. 

Škola organizovala další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího 

vzdělávání. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání bylo přihlíženo zejména k zájmu školy 

pokračovat v úpravách a zejména naplňování ŠVP, k studijním potřebám pedagogických 

pracovníků a rozpočtu školy. Vzdělávání bylo realizováno formou webinářů, seminářů  

v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na vysokých školách (vždy  

v akreditovaných programech) a samostudiem ve smyslu zákona o pedagogických 

pracovnících (§24, odst. 4).  
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Název vzdělávací akce Účastník Pořád. org. Termín 

Praktická geologie  Horáková KÚ JK září 

Účetnictví příspěvkových organizací Tušková Jintes CB září 

Využití sad LEGO ve výuce ZŠ – polytechnické 

vzdělávání 

Ouředníková seminář Infra říjen 

Spolupráce s asistentem pedagoga Pomahačová seminář 

MŠMT 

říjen 

Jazykový kurz Anglického jazyka v Opavě Hartlová jazykový kurz říjen 

Jak vyučovat cizí jazyk děti ve věku 4-7 let Rezková Webinář 

Wocabee 

říjen 

Zábavná výuka s technikou Vlková, 

Cimrhanzlová, 

Sluková 

Webinář Infra listopad 

Daňová e-konference Tušková Alfa software leden 

Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 Kalová Mgr. Pavel 

Zeman 

únor 

Sůl nad zlato Mikešová, 

Frnochová, 

Hanzalová, 

Nováková 

Skutečně 

zdravá škola 

únor 

Školní stravování – legislativa, provoz a financování Mikešová Seminaria únor 

 

Cestování s hudbou a pohybem Hartlová Seminář 

Jenčková 

březen 

Začínáme s angličtinou ve 3. třídě Rezková Webinář 

Explore 

Together 1 

březen 

Zdravotní tělesná výchova od hlavy až k patě Kalová V. ZVaS  duben 

Roleplays in modern language classroom Rezková Webinář 

Wocabee 

květen 

Strategie  školy Kalová, 

Horáková 

ZVaS květen 

Zacházení s CHLAS Horáková NPI ČR květen 

Novela nv. č. č. 75/2025 Sb Kalová Mgr. Pavel 

Zeman 

květen 

Letní škola ředitelů Kalová Edugo 

solutions 

srpen 

Letní škola moderních učitelů Ouředníková Microsoft 

Education 

srpen 

BOZP a PO všichni 

pracovníci 

Hymax srpen 
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Samostudium 

Samostudium bylo zaměřeno zejména na online vyučovací metody, na různé společné oblasti 

(nové zákony a vyhlášky, na prevenci proti šikaně, práce s handicapovanými žáky, podpůrná 

opatření apod.) a na odborné vzdělávání dle aprobací. Většina pedagogických pracovníků 

vyčerpala všech 12 dní, které nabízí zákon č. 563/2004 Sb. 

Pro vzdělávání pedagogů odebírá škola několik odborných časopisů, dle finančních možností 

je průběžně doplňována odbornými tituly i učitelská knihovna. 

 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Rozvíjení dalších 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 i vyplňovat volný čas dětí. Tím přispívat k boji proti 

rizikovému chování dětí. 

Publicistická činnost dětí, žáků a pedagogů je soustředěna kolem časopisu Čtení pro lidi, 

dvouměsíčníku Kulturního spolku v Česticích. Dětem jsou průběžně otiskovány literární 

výtvory ze soutěže O Čestický brambor a zprávy o důležitých akcích. Dvakrát do roka 

(v listopadovém a červencovém čísle) namalují děti i žáci originální titulní stránku časopisu. 

Vedení školy, pracovníci školy i žáci do každého čísla přispívají články na téma školské 

problematiky a informují o akcích školy.  

K prezentaci školy na veřejnosti pomáhají též webové stránky. 

Ani v tomto školním roce jsme se nevyhnuli covidovým opatřením. Nedošlo již k plošnému 

uzavření škol, pouze jednotliví žáci nebo někdy i celé třídy byli na několik dní v karanténě  

dle v tu chvíli platných opatření vydaných vládou ČR. 

Respirátory a roušky se nosily pouze ve společných vnitřních prostorech školy (1. 9. 2021  

až 11. 3. 2022). 

Na začátku školního roku (1., 6. a 9. 9. 2021) proběhlo plošné testování žáků a zaměstnanců 

školy. Další kolo testování proběhlo 8. a 15. 11. 2021 u neočkovaných žáků a zaměstnanců, 

kteří COVID-19 neprodělali v posledních 180 dnech.  

Od 29. 11. 2021 probíhalo testování každé pondělí všech žáků a zaměstnanců neočkovaných  

a těch, kteří COVID-19 neprodělali v posledních 180 dnech. 

Od 3. 1. 2022 probíhalo testování každé pondělí všech žáků i zaměstnanců bez ohledu  

na očkování a prodělání nemoci.  

Od 31. 1. 2022 se změnily podmínky antigenního  testování žáků i zaměstnanců  

na COVID-19. Netestovali se ti, kteří měli nejpozději před 30 dny pozitivní PCR test. Také  

se na ně nevztahovala případná karanténa.  

Ke zrušení povinného testování dětí, žáků a všech zaměstnanců došlo 19. 2. 2022. 

Podzim patřil jako každý rok přípravě a vyhodnocení literárně výtvarné soutěže O čestický 

brambor. Slavnostní vyhlášení se z důvodu pandemické situace nekonalo. Výsledky byly 

zveřejněny a oznámeny zúčastněným školám. Vítězům soutěže jsme ceny odvezli na jejich 

školy a galerie vítězných prací byla zveřejněna na stránkách školy. 
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Do letošního dvacátého sedmého ročníku soutěže O Čestický brambor bylo přihlášeno  

161 výtvarných a 40 literárních prací. Jedná se o literárně-výtvarnou soutěž, v níž letos 

soutěžili žáci ve čtyřech kategoriích rozdělených podle věku. Do první kategorie patří práce 

dětí první až třetí třídy, do druhé kategorie řadíme práce žáků čtvrté a páté třídy, do třetí 

kategorie náleží žáci šesté a sedmé třídy a ve čtvrté kategorii soutěží účastníci z osmé a deváté 

třídy. Literární část soutěže je rozdělena na prózu a poezii. Výtvarná část je rozčleněna  

na práce jednotlivců, skupin a díla prostorová. Tentokrát děti psaly a výtvarně tvořily na téma 

„Přichází v tisících převlecích“. Soutěže se zúčastnilo dvanáct škol ze Strakonicka  

i Příbramska a Prachaticka – základní školy z Březnice, Cehnic, Čestic, Katovic, Strakonic 

(Dukelská, F. L. Čelakovského, Krále Jiřího z Poděbrad, Povážská), Střelských Hoštic, 

Radomyšle a Volyně, dále Gymnázium Strakonice a Domov Petra Mačkov. Výtvarné práce 

hodnotili vyučující Marcela Ouředníková, Eva Žejdlová a malíř Petr Mitro, literární příspěvky 

posoudili učitelé Jitka Bártíková, Barbora Tomanová, Petr Ryšlavý a ředitelka školy Martina 

Kalová. 

V pátek 10. 6. 2022 se konala Školní slavnost a den otevřených dveří. Slavnostního zahájení 

před hlavním vchodem se zúčastnili všichni, kteří se na realizaci přístavby základní školy 

podíleli. Pan starosta Milan Žejdl a zastupitelé městyse Čestice, kteří projekt připravili, viděli 

jeho smysl a důležitost a podpořili výstavbu, , Ing. arch. Jankovec z Projekčního ateliéru 

Invente, zástupkyně Ministerstva financí České republiky, vrchní ministerský rada, 

Ing. Barbora Caitamlová, Ing. Jan Vilánek, jednatel realizační stavební firmy Auböck, 

vedoucího projektu Ing. Martin Buřič a Ing. Jan Trojan, vedoucí stavby, za společnost 

Universal Solutions, paní Gabriela Vacíková zajišťující administrativu a dotační servis.  

Na úpravě vzhledu školy se podílel Ing. arch. Václav Matějka a Jan Zábranský, technický 

dozor investora. Přivítali jsme u nás i pana senátora MUDr. Tomáše Fialu. Po přestřižení 

pásky následovala prohlídka budovy a od 16 hodin návštěvníci shlédli na školní zahradě 

kulturní i doprovodný program žáků, zaměstnanců a přátel školy. Na konci kulturního 

programu zahrála několik písní Mladá dudácká muzika ze Strakonic. Fotografie byly 

zveřejněny na webových stránkách školy a městyse Čestice. Reportáž ze slavnostního dne 

vydal Týdeník Strakonicko v tištěné podobě i na svých webových stránkách. 

V letošním roce pokračoval mezinárodní projekt Společný jazyk – společná budoucnost, 

reg. č. 298 organizovaný VŠTE v Českých Budějovicích a EUREGIO. Ve středu  

dne 22. června 2022 jsme definitivně uzavřeli dvouletou výuku v rámci kroužku němčiny  

(11 žáků, 4. až 6. ročník). Organizátoři projektu pro zapojené školy připravili výlet  

do Bavorského národního parku (Nationalpark Bayerischer Wald).  

V září 2021 jsme ukončili projekt MŠMT s názvem „ZŠ a MŠ Čestice – šablony II“  

s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014988“ a od října 2021 jsme navázali projektem  

„ZŠ a MŠ Čestice – šablony III“ s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021534“ v částce 

722 474,00 Kč. Finanční prostředky z tohoto projektu byly využity na zakoupení tabletů  

do výuky a využijí se také na činnost klubu AJ pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem, realizaci projektového dne v ZŠ, zahraniční stáže učitelů základní 

školy. V mateřské škole jsou finanční prostředky použity hlavně na personální podporu – 

školní asistent a dále projektový den ve výuce a mimo školu. 

V rámci školní družiny zorganizovaly kromě běžných činností paní vychovatelky pro děti, 

které navštěvují školní družinu, stavění májky a ve spolupráci s pionýrským oddílem Střelka 

maškarní karneval. 

Mnoho aktivit probíhalo i v mateřské škole. Děti například ozdobily svými vlastními výrobky 

vánoční stromek ve Strakonicích na hradě, s tříkrálovou koledou chodily po obci, vynášely 

moranu, zdobily a stavěly májku, na den dětí hledaly poklad a šly na zmrzlinu do Dřešína, 
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předškoláci se rozloučili se školkou během slavnostního odpoledne na školkové zahradě  

a k vidění bylo také jejich tablo na obecní vývěsce. 

Školní rok byl ukončen ve čtvrtek 30. června 2022 slavnostním rozloučením s žáky  

9. ročníku. Celý poslední den se nesl ve slavnostním duchu, žákům krásné prázdniny popřál  

i pan starosta Milan Žejdl. Žáci deváté třídy se s námi rozloučili dojemným videem a písní, 

které rozplakaly mnoho přihlížejících i samotné zpěváky. Všichni jsme je vyprovodili 

tradičním špalírem a školní rok 2021/2022 tímto pro žáky skončil. 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  ČŠI 

 

Česká školní inspekce letos naši školu nenavštívila, inspekční činnost probíhala dotazníkově 

přes portál ČŠI InspIS: 

 22. 11. 2021 anketní formulář – Pohybové dovednosti a aktivity žáků  

 11. 1. – 10. 2. 2022 dotazník pro výchovného poradce a školního metodika prevence – 

Prevence rizikového chování a podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků 

 23. – 27. 5. 2022 výběrové zjišťování výsledků žáků v českém jazyce a v matematice 

2021/2022 – 9. ročník 
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11. Údaje o hospodaření školy (za rok 2021) 

 

a) přímé neinvestiční náklady: 

závazné ukazatele (přímé náklady na vzdělávání):  

limit zaměstnanců:  předepsán 32,6456   

skutečnost 32,3330 

celkem NIV (v Kč) poskytnuto 20 767 757,00 

čerpáno 20 767 757,00 

b) provozní prostředky: (v Kč): 

příspěvek na činnost od zřizovatele investiční                      52 138,90  

příspěvek na činnost od zřizovatele neinvestiční         2 343 434,00 

vlastní příjmy (výnosy)                                      202 398,73 

   z toho doplňková činnost – pronájem TV                               10 650,00   

              úroky z účtů                               862,84 

              úplata MŠ                          55 670,00  

              úplata ŠD               102 780,00  

              ostatní -      

     - (opis vysvědčení, výstava pouť)   3 100,00 

           

      

čerpání rezervního fondu                                  31,89 

čerpání rezervního fondu finanční dar                                      2 000,00 

čerpání fondu FKSP                  27 304,00 

 

výdaje investiční        52 138,90 

výdaje neinvestiční celkem            2 545 832,73 

hospodářský výsledek                                  0,00   
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1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána na pedagogické 

radě pracovníků školy ve čtvrtek 25. 8. 2022. 

 

 

2. Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na schůzce členů  

Školské rady dne      

 

 

 

Michal Němec, MBA Ing. Zdeněk Pilný  Mgr. Pavla Horáková 

       předseda     místopředseda          jednatel 

 

 

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla předána zřizovateli 

městysu Čestice dne              

 

 

 

             Milan Žejdl 

           starosta Městyse Čestice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


