
Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor 
Osvobození 47, Chotoviny 

IČO: 75000601 
 
 

 

 

 

PhDr. Marie Fučíková Málková 
Bazovského 1230/4 
163 00 Praha 6 – Řepy 
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Věc: Odpověď na Váš dopis ze dne 19.01.2022 č.j. ZSCHOTO 15/2022 – Žádost o poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
Na základě Vaší žádosti Vám v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na jednotlivé dotazy žádosti odpovídáme: 
 
 
1/ Kolik dětí je k 1. lednu 2022 zapsáno k docházce do Základní školy Chotoviny? 
 
odpověď: K povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Chotoviny, okres 
Tábor je k uvedenému datu zapsáno 214 žáků,  z toho 3 žáci absolvují povinnou školní 
docházku v zahraničí. 
 
2/ Kolik dětí je k 1. lednu 2022 zapsáno k docházce do Mateřské školy Chotoviny? 
 
odpověď: K pravidelné docházce do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 
Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor je k uvedenému datu zapsáno 100 dětí. 
 
3/ Kdy se naposledy konal Den otevřených dveří Základní školy Chotoviny? 
 
odpověď: Týden otevřených dveří byl realizován od 1. 4. do 5. 4. 2019. Týden otevřených dveří 
je vždy realizován v měsíci, kdy se koná zápis do 1. ročníku ZŠ.  Od roku 2020 byly školy v celé 
ČR v daném období uzavřeny, zápis do 1. ročníku se konal pouze distanční formou, a tak nebyly 
realizovány ani týdny otevřených dveří.  
 
4/ Kdy se naposledy konal Den otevřených dveří Mateřské školy Chotoviny? 
 
odpověď: Dny otevřených dveří byly realizovány 28. 4. a 29. 4. 2019. Dny otevřených dveří 
jsou vždy realizovány v období před řádným zápisem do mateřské školy.  V roce 2020 byla 
mateřská škola dle nařízení vlády uzavřena, v roce 2021 byl provoz mateřské školy omezen. 
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V souladu s nařízením vlády a s protiepidemickými opatřeními se zápis vždy konal pouze 
distanční formou, a tak nebyly realizovány ani dny otevřených dveří.  
 
5/ Má v současnosti ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotoviny vypsané pravidelné 
úřední hodiny pro veřejnost (včetně rodičů)? Pokud ano, kdy? a kde (místo konání)? 
 
odpověď: V souladu s protiepidemickými opatřeními jsou úřední hodiny vždy na základě 
předchozí domluvy. Rodiče žáků komunikují a sjednávají schůzky prostřednictvím Bakalářů, 
ostatní na e-mailové adrese: reditel@zschotoviny.cz . Místem setkání je zpravidla kancelář 
ředitelky školy. 
 
 
6/ Má v současnosti zástupkyně ředitelky pro Základní školu Chotoviny vypsané pravidelné 
úřední hodiny pro veřejnost (včetně rodičů)? Pokud ano, kdy? a kde (místo konání)? 
 
odpověď: V souladu s protiepidemickými opatřeními jsou úřední hodiny sloučeny 
s pokladními hodinami školy, tj. takto: 
 
pondělí: od 7,40 do 8,00 hodin a od 14,00 do 16,00 hodin 
úterý: od 7,40 do 8,00 hodin 
středa: od 7,40 do 8,00 hodin 
 
Ostatní setkání se realizují vždy na základě předchozí domluvy. Rodiče žáků komunikují a 
sjednávají si schůzky prostřednictvím Bakalářů, ostatní na e-mailové adrese: 
zástupce@zschotoviny.cz . Místem setkání je zpravidla kancelář zástupkyně ředitelky školy. 
 
 
7/ Má v současnosti zástupkyně ředitelky pro Mateřskou školu Chotoviny vypsané pravidelné 
úřední hodiny pro veřejnost (včetně rodičů)? Pokud ano, kdy? a kde (místo konání)? 
 
V souladu s protiepidemickými opatřeními jsou úřední hodiny vždy na základě předchozí 
domluvy. Rodiče žáků komunikují a sjednávají si schůzky prostřednictvím vedoucích učitelek 
dané třídy nebo na e-mailové adrese: strejcova@zschotoviny.cz . Místem setkání je zpravidla 
kancelář zástupkyně ředitelky MŠ. 
 
 
8/ Jaké zájmové „kroužky“ a případné další, jinak nazývané zájmové útvary pro volný čas dětí 
Základní školy Chotoviny existují (fungují) k 1. 1. 2022?  
Kterým dětem jsou určeny? Kdo je vede? Uveďte, kteří z těchto vedoucích případně nejsou 
pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ Chotoviny. 
 
odpověď: Zájmová činnost (kroužky) organizovaná Základní školou a Mateřskou školou 
Chotoviny, okres Tábor je realizovaná od října do května daného školního roku. Všichni 
vedoucí všech zájmových útvarů jsou pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru v ZŠ a MŠ 
Chotoviny, okres Tábor. Níže uvedené zájmové útvary (kroužky) jsou určeny pouze žákům ZŠ 
a MŠ Chotoviny, okres Tábor.  
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Název zájmového útvaru (kroužku) Vedoucí zájmového útvaru (kroužku) 

Angličtina pro 1. třídu Mgr. Simona Šebestová, PhD. 

Angličtina pro 2. třídu Mgr. Simona Šebestová, PhD. 

Deskové  hry Mgr. Alena Elhenická 

Florbal - dívky II. stupeň Mgr. Irena Miloschewitschová 

Florbal - chlapci 1. a 2. třída Mgr. Patrik Elhenický 

Florbal - chlapci 3. až 5. třída Mgr. Patrik Elhenický 

Florbal - chlapci II. stupeň Mgr. Irena Miloschewitschová 

Keramika pro 1. třídu Bc. Yvona Kaňová 

Keramika pro 2. třídu Mgr. Marie Kopečková 

Keramika pro 3. třídu Mgr. Irena Bětíková 

Kouzlení s jídlem pro I. stupeň Bc. Markéta Cimbulková 

Logopedie Mgr. Miluše Fürbachová 

Míčové hry pro I. stupeň Jana Anaya 

Odznak všestranné zdatnosti Mgr. Patrik Elhenický 

Sborový zpěv pro I. stupeň Mgr. Miroslava Honzová 

Sborový zpěv pro II. stupeň Mgr. Miroslava Honzová 

Taneční a pohybové hry Jana Anaya 

 
 
9/ Jaké zájmové „kroužky“ a případné další, jinak nazývané zájmové útvary pro volný čas dětí 
Mateřské školy Chotoviny existují (fungují) k 1. 1. 2022?  
Kterým dětem jsou určeny? Kdo je vede? Uveďte, kteří z těchto vedoucích případně nejsou 
pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ Chotoviny. 
 
odpověď: Zájmová činnost (kroužky) organizovaná Základní školou a Mateřskou školou 
Chotoviny, okres Tábor je realizovaná od října do května daného školního roku. Všichni 
vedoucí všech zájmových útvarů jsou pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru v ZŠ a MŠ 
Chotoviny, okres Tábor. Níže uvedené zájmové útvary (kroužky) jsou určeny pouze dětem 
zapsaným k pravidelné docházce do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Chotoviny, 
okres Tábor.  
 
Název zájmového útvaru (kroužku) Vedoucí zájmového útvaru (kroužku) 

Angličtina pro předškoláky Bc. Adéla Drtinová 

Brousek pro tvůj jazýček Bc. Adéla Drtinová 

Keramika  Jana Pastyříková, Lenka Pecková, Irena Žilková 

Šikovné ruce Veronika Němečková 

 
10/ Kolik míčů má v tomto školním roce 2021/2022 k dispozici pro děti Mateřská škola 
Chotoviny? 
 
odpověď: Ve školním roce 2021/2022 má mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola 
a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor k dispozici níže uvedený počet míčů.  
 
Druh míče Počet kusů 

Gumový míček střední velikosti 52 ks 

Overball 23 ks 

Různobarevný plastový míček  524 ks 



                                                                                   

Tenisový míček 62 ks 

Velký míč venkovní 3 ks 

Velký míč vnitřní 6 ks 

 
Na základě Vašeho požadavku Vám informace zasíláme pouze elektronicky na Vámi uvedený 
e-mail fucikova.malkova@seznam.cz . 
 
Za poskytnutí požadovaných informací nepožadujeme úhradu. 
 
 
V Chotovinách 1. 2. 2022 
 
 
 
 
 

Mgr. Martina Sochůrková 
ředitelka ZŠ a MŠ Chotoviny, okres Tábor 
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