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ředitelna ZŠ
účetní a hospodářka ZŠ
školní jídelna
mateřská škola
údržbář

376 393 367, 739 369 423
376 383 255
376 393 223, 605 217 020
376 393 278, 739 369 417
739 293 013

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
školní rok 2022 / 2023

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023
1. pololetí:
2. pololetí:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Hlavní prázdniny:

1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
26. 10. 2022 a 27. 10. 2022
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
3. 2. 2023
6. 3. 2023 – 12. 3. 2023
6. 4. 2023
1. 7. 2023 – 3. 9. 2023

AKCE PRO RODIČE A VEŘEJNOST
23. 11. 2022
27. 11. 2022
13. 4. 2023
duben 2023

Třídní schůzky
Vánoční jarmark
Zápis dětí do 1. ročníku
Třídní schůzky

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo
školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“
J. A. Komenský
TRADICE ŠKOLY
říjen
v období adventu
březen – duben
jaro
červen
květen – červen

Přespolní běh Půty Švihovského
Vánoční turnaje v přehazované a vybíjené,
čertovská překážková dráha
Velikonoční sportovní soutěže
Školní ples
Švihovské hudební léto
Školní sportovní olympiáda ke Dni dětí
Vzájemná návštěva škol Švihov-Wilting

Zaměření školního roku 2022 / 2023
Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu ZV ZŠ Švihov
č. j. 395/17/ZŠ, platného od 1. 9. 2017.
Škola je vybavena odbornou učebnou pro výuku jazyků, učebnou informatiky, hudební
výchovy, zmodernizovanou učebnou přírodních věd a učebnou rukodělnou. Všechny učebny
jsou vybaveny interaktivitou.
Do výuky jsou pravidelně zařazovány digitální učební materiály, které byly vytvořeny
pedagogy v rámci projektů Inovace bez legrace a EU peníze školám. Pedagogové vhodně
využívají znalosti čerpané na kurzech DVPPP.
Pedagogové se věnují talentovaným žákům, které připravují do soutěží, i žákům s vývojovými
i výukovými problémy.
Škola organizuje nabídku zájmové činnosti žáků a zachovává tradice školy a města.
Během školního roku škola uspořádá pro žáky tyto kurzy:
Plavecký v krytém bazénu v Klatovech pro žáky 3. a 4. ročníku. Výuka v kurzu je povinná,
hradí ji zřizovatel školy, rodiče nehradí dopravu.
Lyžařský v penzionu Diana, Železná Ruda, letos pro žáky 7., 8. a 9. ročníku, a to v termínech
22. 1. – 27. 1. 2023 pro 7. a 8. ročník a 29. 1. – 3. 2. 2023 pro 9. ročník. Náklady hradí rodiče.
Dopravní a zdravotnický vedou pedagogičtí pracovníci základní školy v jarních měsících dle
zájmu žáků.

Složení pedagogického sboru, počet žáků k 1. 9. 2022
Ředitel školy:
Zástupkyně ředitele:
Netřídní
učitelé/učitelky:

Třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
CELKEM

Mgr. Jakub Topinka
Asistentky Eva Bláhová
pedagoga: Lenka Černá
Mgr. Vendula Bauerová
Ing. Jiří Andrlík
Jana Glaserová
Mgr. Marie Machová
Ilona Kozáková
Mgr. Michaela Osladilová
Andrea Mikulášová
Mgr. Jaroslava Suchá
Libuše Pilarčíková
Mgr. Monika Voráčková
Tereza Šebestová
Mgr. Jiřina Zoubková
Helena Voráčková
Třídní učitel
Mgr. Magdalena Suchá
Mgr. Alena Baxová
Mgr. Jana Švejdová
Mgr. Jana Franková
Mgr. Milada Tomanová
Mgr. Štěpánka Jílková
Mgr. Hana Gajdošíková
Mgr. Jitka Krůsová
Mgr. Karolína Kalounerová
Mgr. Hana Štěpánková
Mgr. Toušová Pavla
Mgr. Marie Spasová
Mgr. Jitka Dietlová
Mgr. Čechová Miroslava
Mgr. Petra Buchtelíková
Mgr. Lenka Hochmannová
Mgr. Václav Kašpárek
Mgr. Drahomíra Melková

celkem žáků
21
22
18
17
19
17
21
21
24
24
28
26
21
24
20
20
29
28
400

chlapci
8
6
12
6
11
12
11
13
11
16
15
15
10
12
12
10
18
15
213

dívky
13
16
6
11
8
5
10
8
13
8
13
11
11
12
8
10
11
13
187

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB
1. oddělení
- paní vychovatelka Jitka Kalinová
budova ZŠ, III.B
PROVOZ:
denně 11.40 – 16.30
vchod z areálu dětského hřiště
2. oddělení
- paní vychovatelka Eva Bláhová
budova ZŠ, I.B
PROVOZ:
denně 12.40 – 15.00
3. oddělení
- paní vychovatelka Ilona Kozáková
budova ZŠ, V.A
PROVOZ:
denně 12.40 – 15.00
4. oddělení
- paní vychovatelka Tereza Šebestová
budova ZŠ, I.A
PROVOZ:
denně 13.00 – 14.00
Školní klub
- paní vychovatelka Monika Maňáková
budova ZŠ, III.A
PROVOZ:
denně 11.40 – 15.00
vchod z areálu dětského hřiště
Ranní provoz ŠD
denně 6.00 – 7.40
budova ZŠ, vchod z areálu dětského hřiště
Provoz školní družiny začíná denně ráno od 6.00 do 7.40 hod ve Školním klubu
pro všechny zájemce bez omezení věku i bez přihlášení.
Odpoledne jsou děti rozděleny do 4 oddělení Školní družiny a do Školního klubu. Školní
družinu navštěvují žáci 1. - 5. ročníku. Do Školního klubu mohou chodit žáci bez rozdílu věku.
Měsíční poplatek v 1., 2. a 3. oddělení a ve Školním klubu činí 100 Kč, ve 4. oddělení 50 Kč.
Pod Školním klubem pracují zájmové kroužky. Poplatek za zájmový kroužek činí 50 Kč
měsíčně.
Školní klub a Školní družina pracují podle Školního vzdělávacího programu
pro zájmové vzdělávání. Program se zaměřuje na lidové tradice a zvyky, pranostiky a významné
dny v roce. V programové náplni týdne se střídají činnosti přírodovědné, společensko-vědní,
výtvarné a pracovní s ohledem na zájem žáků. Za příznivého počasí pobývají žáci venku
na dětském hřišti.
Tradice Školní družiny: drakiáda, mikulášská nadílka, dětský karneval, slet čarodějnic
a zdobení máje, dětský den.
Výzva rodičům:
Vážení rodiče, pokud máte doma nevyužité hračky, hry, stavebnice nebo jiný materiál na veselé
tvoření s vašimi dětmi (zbytky látek, vlny, knoflíky, různé druhy papírů, fixy, pastelky,
lepidla…), prosíme, darujte je do ŠD. Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci.

Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:

Provoz bude zajištěn při 12 žácích.

26. 10. a 27. 10. 2022
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
3. 2. 2023
6. 3. 2023 – 12. 3. 2023
6. 4. 2023

Informace výchovné poradkyně
Výchovná poradkyně školy
 nabízí konzultace a informace pro žáky i rodiče týkající se problematiky osobnosti žáka
(jejího rozvoje, výchovných či učebních problémů)
 nabízí případné sjednání schůzky s psychologem i se speciálním pedagogem
v pedagogicko psychologické poradně, konzultace ve střediscích výchovné péče
Plzeň a Domažlice
 informuje rodiče o specializovaných pracovištích
 sleduje termíny kontrolních vyšetření integrovaných žáků, doporučuje další návštěvu
pedagogicko psychologické poradny
 dohlíží na tvorbu a plnění obsahu individuálních vzdělávacích plánů pedagogy, rodiči
i samotnými žáky
 vede přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 informuje žáky 9. ročníku i jejich rodiče o možnostech studia na středních školách
 informuje žáky 5. a 7. ročníku o možnostech studia na víceletých gymnáziích
 organizuje prezentaci středních škol v respiriu školy
Užitečné odkazy:
www.podporainkluze.cz – Inspiromat – podpora inkluze
www.cosiv.cz – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
www.nntb.cz – platforma Nenech to být
Konzultační hodiny na základě domluvy na vychovnyporadce@zssvihov.info
Mgr. Jiřina Zoubková, výchovná poradkyně

Nabídka zájmové činnosti 2022 / 2023
ZÁJMOVÝ KROUŽEK

ČAS

VEDOUCÍ

Sportovní – 1. a 2. ročník

čtvrtek 13,30 – 14,15

Mgr. Hana Štěpánková

Sportovní – 3. až 5. ročník
Sborový zpěv

úterý 13,15 – 14,00
pondělí 13,15 – 14,00
od konce října
úterý 14,00 – 14,45
pondělí 13,30 – 14,15
středa 13,15 – 14,00
samostatný rozvrh
středa 12,45 – 13,30
středa
13,00 – 13,45 mladší žáci
13,45 – 14,30 starší žáci
dle zájmu

Mgr. Jitka Krůsová
Mgr. Jana Švejdová
Mgr. Drahomíra
Melková

Nácvik koled
Taneční – 1. až 3. ročník
Hudební
Basketbalový
Dyslektický
Logopedie

Mgr. Štěpánka Jílková
Josef Babka
Michal Tureček
Mgr. Jana Maoedová
Mgr. Libuše Bílková

Poplatek 50 Kč měsíčně je nutno uhradit do konce měsíce, ve kterém byla zahájena činnost
v daném pololetí.
Žák se závazně přihlašuje zvlášť na každé pololetí. Pravidelná činnost kroužků říjen – květen.
Hudební, basketbalový pracují celoročně září – červen.

Informace školního metodika prevence
Naše škola provádí systematickou činnost v oblasti týkající se zneužívání návykových látek,
protidrogové prevence a šikany. Má vypracovaný Minimální preventivní program. Pořádané
akce v průběhu roku budou zaměřeny na výchovu ke zdravému životnímu stylu.
Pro žáky i rodiče nabízí škola v oblasti protidrogové prevence
a) navázání kontaktu s odborníkem (PPP Klatovy, SVP Plzeň, MÚ Klatovy a další)
b) konzultační hodiny metodika prevence – po předchozí dohodě
c) besedu s odborníkem (podle zájmu rodičů)
V případě, že selhala preventivní opatření, a v případě podezření, že žák zneužívá návykové
látky, škola (metodik prevence a výchovný poradce) dle svých odborných znalostí
a komunikativních sociálních dovedností provede diskrétní šetření a pohovor s žákem.
Zákonným zástupcům doporučí návštěvu u odborníka ze zdravotnického zařízení,
pedagogicko-psychologické poradny, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Při potvrzeném důvodném podezření kontaktuje škola zákonné zástupce.
V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí
pro žáka další péči opakovaně, uvědomí škola zákonné zástupce a zároveň Městský úřad
Klatovy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Oba partnery seznámí s postupem školy.
V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo
v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, škola
1. uvědomí zákonné zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení
2. uvědomí příslušný odbor sociálních věcí a zdravotnictví
3. v případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení
mravní výchovy dítěte nebo zanedbání povinné péče) oznámí věc policii.
Mgr. Lenka Hochmannová, metodička prevence

Co jsou fake news?
Fake news jsou smyšlené, úmyslně zmanipulované zprávy, které se tváří jako seriózní
zpravodajství. Základem může být skutečná událost, která je ale účelově upravena
a překroucena s cílem ovlivnit veřejné mínění.


Fake news mají vyvolat silné emoce, především záporné – strach, zlobu nebo nenávist



Pro fake news je typická přemíra otazníků a vykřičníků v textu



Často není uveden autor textu

Doporučení:
 Důvěřuj, ale prověřuj.
 Pátrej po zdrojích a jejich důvěryhodnosti.
 Vyhni se řetězovému šíření hoaxů - poplašných zpráv všeho druhu.

Školní rok 2022 / 2023 – plánované akce
Září
Fotografování
Dny vědy a techniky Plzeň – 8. r.
Nácvik evakuačního plánu, vycházka do okolí Švihova
Zahájení plaveckého výcviku – 3., 4. r.
Ukázka práce sokolníků – 1. stupeň
Podvečery s knihou – 4. – 6. r.
Návštěva školy ve Wiltingu, SRN – 4. r.
Říjen
Exkurze Klatovy – ÚP, barokní lékárna – 9. r.
Exkurze Klatovy – knihovna – 6. r.
Podvečery s knihou – 7. a 8. r.
Projektový den Lucemburkové – 5. r.
Divadelní představení SDS Klatovy – 1. a 2. r.
Divadelní představení Divadlo Alfa – 6. r.
Exkurze Plzeň – 7. r.
Virtuální návštěva elektrárny – 5. r.
Projekt Fyz + Inf na gymnáziu v Klatovech – 8. r.
Listopad
Akademie řemesel
Preventivní programy p. Velkoborského – 6. – 8. r.
Členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ Švihov, volba delegátů a předsedy
Třídní schůzky + burza středních škol v respiriu ZŠ
Divadelní představení Divadlo Alfa – 8. a 9. r.
Prosinec
Ukončení plaveckého výcviku – 3., 4. r.
Mikuláš ve škole
Čertí škola – projekt 1. st.
Čertovská překážková dráha
Divadelní představení Klatovy – 1. – 4. r.
Vánoce – miniprojekty ve třídách 1. st.
Vánoční turnaje – vybíjená, přehazovaná
Adventní koncerty ZUŠ
Vánoční koncert dechového orchestru (KD)
Vystoupení žáků z kroužku zpěvu koled
Vystoupení v rámci vánočního programu ve škole,
koncert žáků ZUŠ pro 1. stupeň
Filmové představení – kino Přeštice
Leden
Lyžařský výcvik – 7. – 9. roč.
Společné bruslení
Agentura Forest Gump – vzdělávací pořad s písněmi

Únor
Výchova ke zdraví – besedy v rámci PRV, PŘ, VKZ, OV
Týden pro zdraví
Březen
Beseda s odborníkem k bezpečnostní tématice v dopravě
Preventivní programy
Duben
Velikonoce – miniprojekty ve třídách 1. st.
Velikonoční turnaje – vybíjená, florbal
Exkurze do Prahy – 6., 7., 8. r.
Zápis do 1. ročníku
Třídní schůzky
Květen
Dopravní výchova
Exkurze do Prahy a Lidic – 9. r.
Červen
Švihovské hudební léto
Dětský den – 1. stupeň
Školní olympiáda
Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
Škola pro předškoláky – návštěva v I. A, I. B
Školní výlety
Vzájemné návštěvy žáků školy ve Wiltingu a ve Švihově – 3. r.
Rozloučení s vycházejícími žáky
Poslední zvonění
Vítáme další náměty a nabídky ke spolupráci.

ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU
PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ
(Zákon 561/2004 Sb., §21), ve znění pozdějších předpisů:
Zákonní zástupci mají práva:
1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí,
2. volit a být voleni do školské rady,
3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich
dětí, které jsou žáky školy,
4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí, které jsou žáky školy,
5. po dohodě s ředitelem školy se mohou zúčastnit vyučování spolu s dítětem (pokud
to vyžaduje zájem dítěte),
6. požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto školního řádu.
POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ
(Zákon 561/2004 Sb., § 22), ve znění pozdějších předpisů
1. přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce (1. duben - 30. duben). Nepřihlásí-li dítě
k zápisu k povinné školní docházce, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona.
(§ 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
2. zajistit, aby žák docházel řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinnou školní docházku
žáka, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon)
3. na vyzvání ředitele školy, výchovné poradkyně nebo třídního učitele žáka se osobně
zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost
žáka,
5. zodpovídat za chování žáků v době mimo vyučování a mimo školní budovu (s výjimkou
kroužků a jiných akcí organizovaných školou),
6. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (zákona 561/2004 Sb., § 28 odst. 2 a 3)
a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost žáka, a změny
v těchto údajích.
7. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování podle následujících pravidel:
a) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, například z důvodu
onemocnění, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit škole důvod
nepřítomnosti, a to telefonicky, osobně nebo písemně,
b) oznámit nepřítomnost dítěte do 24 hodin, jedná-li se o problémového žáka (toto pravidlo
dohodne třídní učitel se zákonným zástupcem),
c) tištěná forma žákovské knížky: po skončení nepřítomnosti ve škole musí žák vždy donést
písemnou omluvenku zapsanou a podepsanou zákonným zástupcem v omluvném listu
v žákovské knížce (v notýsku); elektronická žákovská knížka: zákonný zástupce využije
k omluvení nepřítomnosti žáka komunikaci v prostředí elektronické žákovské knížky,
d) na jednu vyučovací hodinu se v odůvodněných případech omlouvá žák vyučujícímu dané
hodiny a třídnímu učiteli na základě písemné žádosti zákonných zástupců o uvolnění žáka
z vyučování,
e) na jeden den se v odůvodněných případech omlouvá žák třídnímu učiteli vždy na základě
písemné žádosti zákonných zástupců o uvolnění žáka z vyučování,
f) na více dní může být žák v odůvodněných případech uvolněn z vyučování pouze
na základě písemné žádosti zákonných zástupců podané k řediteli školy,

g) pokud žák potřebuje v odůvodněných případech odejít v průběhu dne ze školy a nemá
písemnou žádost zákonných zástupců, musí žáka vyzvednout zákonný zástupce ve škole,
h) o předem známé nepřítomnosti žáka ve škole informují zákonní zástupci třídního učitele
předem,
i) v závažných případech, například při podezření ze záškoláctví, vyžaduje třídní učitel
potvrzení od lékaře; zákonní zástupci jsou o této situaci předem informováni prostřednictvím
žákovské knížky, úředním dopisem nebo telefonicky,
j) při dlouhodobější nepřítomnosti dítěte ve škole zajistit učivo k doplnění,
k) ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu
tělesná výchova uvolní ředitel školy žáka z vyučování na písemné doporučení
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první
nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn na základě žádosti zákonného
zástupce bez náhrady.

Počet žáků navštěvujících ZŠ Švihov
ve školním roce 2022 / 2023
podle jednotlivých obcí k 30. 9. 2022
OÚ - MěÚ
Švihov

Celkem
Biřkov
Celkem
Bolešiny
Celkem
Borovy
Celkem
Čachrov
Celkem
Černíkov
Celkem
Červené Poříčí

Celkem
Dolany

Celkem
Domažlice
Celkem
Horšice
Celkem
Hromnice
Celkem
Chlumčany
Celkem
Chudenice
Celkem

Obec
Švihov
Bezděkov
Jíno
Kaliště
Kamýk
Kokšín
Lhovice
Stropčice
Třebýcinka
Vosí
Biřkov
Domažličky
Pečetín
Borovy
Čachrov
Černíkov
Červené Poříčí

Dolany
Malechov
Svrčovec
Výrov
Domažlice
Horšice
Žichlice
Chlumčany
Chudenice
Lučice

Počet
97
1
2
3
6
2
17
10
2
2
142
9
9
1
2
3
15
15
1
1
1
1
13
13
27
9
4
3
43
1
1
2
2
1
1
1
1
39
2
41

OÚ - MěÚ
Ježovy

Celkem
Kbel
Celkem
Klatovy
Celkem
Křenice

Celkem
Lužany
Celkem
Měčín
Celkem
Mezihoří
Celkem
Mirovice
Celkem
Nezdice
Celkem
Plzeň
Celkem
Poleň

Celkem
Přeštice
Celkem
Rokycany
Celkem
Roupov
Celkem
Spišská Nová Ves

Celkem
Tlučná
Celkem
Vřeskovice
Celkem

Obec
Ježovy
Chlumská
Trnčí
Kbel
Klatovy
Štěpánovice
Křenice
Kámen
Přetín
Lužany
Nedanice
Mezihoří
Mirovice
Nezdice
Plzeň
Poleň
Poleňka
Zdeslav
Přeštice
Skočice
Rokycany
Roupov
Spišská Nová Ves

Tlučná
Vřeskovice

Ukrajinští žáci celkem

Počet
11
2
7
20
2
2
7
1
8
17
5
2
24
1
1
2
2
3
3
2
2
12
12
2
2
5
1
2
8
2
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
22
22
11

Správní zaměstnanci ZŠ
Hana Hájková

účetní

Hana Pícková

vedoucí uklízečka

Lenka Beranová

uklízečka

Věra Wollnerová

uklízečka

Helena Voráčková

uklízečka

Josef Šafránek

údržbář

Zaměstnanci školní jídelny
Miroslava Bošková vedoucí ŠJ
Hana Kopsová

vedoucí kuchařka

Hana Poláková

kuchařka

Jana Končítková

kuchařka

Markéta Krůsová

kuchařka

Hedvika Máchová

kuchařka

Lenka Černá

kuchařka

Výše poplatků za stravování
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku
(tj. od 1. 9. do 31. 8.) podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou.
(Vyhláška č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 Mateřská škola:
děti 3 – 6 let
do oběda 38 Kč
celodenní 48 Kč

děti 7 let

do oběda 46 Kč
celodenní 56 Kč

 Základní škola:
žáci 7-10 let oběd 32 Kč
žáci 11–14 let oběd 34 Kč
žáci 15 let a starší oběd 37 Kč
 Cizí strávníci – oběd 72 Kč

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU V ROCE 2022
APEKO GROUP s.r.o., Líně
ASAVET a. s., provoz Biřkov
Blohmann spol. s.r.o.
Fotostudio Kubát, Přeštice
Greenwork Vojtěch Hájek, Švihov
Hadiko, s.r.o., Mochtín
Jarmila Hůrková, galanterie Monáda, Švihov
KINETIC spol. s.r.o.
Pension Švihovský dvůr, Jarmila Zelená
PRESENT print & promotion s.r.o., Švihov
PRUSA RESEARCH, a. s.
PharmDr. Dana Tomanová, Lékárna, Švihov
Šumavské zahrady s.r.o.
Techniservis s.r.o.
Zahradnictví Lucie Šrámková, Dolany
Západočeské konzumní družstvo, Sušice
Zihos s.r.o., Švihov

DĚKUJEME!

