Výroční zpráva – Základní škola, Chrast, okres Chrudim
2014/2015
č. j.
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I. Základní údaje o škole
Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51 Chrast, příspěvková
organizace Zřizovatel: Město Chrast
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Budínská
Adresa pro dálkový přístup:budinska.l@seznam.cz
IČO: 70156778
IZO: 650020936
www.skola-chrast.net
Školská rada pracuje od 1. 1. 2006, druhé období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011, třetí období
od 1. 1. 2012, čtvrté období od 1. 1. 2015

Charakteristika školy
ZŠ měla k 30. 9. 2014 449 žáků, 31. 3. 2015 měla škola 440 žáků.
Škola měla 19 tříd, z toho 11 na I. stupni.
Ve škole fungují tři oddělení školní družiny, dále školní klub a školní jídelna.
V souladu se Zákoníkem práce škola pracuje podle Organizačního řádu, podle potřeby jsou
v něm doplňovány a aktualizovány směrnice.

II. Obory vzdělávání:
Škola poskytuje základní vzdělávání, zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu a
stravování žáků a zaměstnanců školy ve své hlavní činnosti.
V doplňkové činnosti školy poskytuje pronájmy prostorů, stravování pro cizí strávníky –
hostinskou činnost.
Vzdělávací programy:
Od 1. 9. 2014 v 1. – 5. ročníku a v 6. – 9. ročníku ŠVP ZV Škola vlídnějšího zacházení se
Zemí, včetně zvířat a lidí (podle RVP ZV se změnami provedenými k 1. 9. 2007 a k 1. 9.
2013).
Dle potřeby jsou zpracovávány dodatky k ŠVP, které jsou uveřejňovány na webu školy a
v písemné podobě ve vstupní hale ZŠ, vždy po schválení školskou radou.
Kroužky:
Pěvecký sbor Zvoneček (p. uč. Kodešová) zkoušky pondělí 12:45-13:30 září – červen – 25
žáků
Pěvecký sbor Zvonky (p. uč. Kodešová) zkoušky pondělí 13:45-14:45 září – červen – 35
žáků
Zdravotní – p. uč. Žejdlíková (20 žáků) – schůzky 2x v týdnu
Dopravní – p. uč. Žejdlíková (15 žáků) - schůzky 2x v týdnu
Futsal – p. uč. Novák – pátek - 26 žáků – 1x týdně 60 minut
Florbal – p. uč. Volejník - středa od 12:45 – 13:45 pro I. st. a 13:45 - 15:00 pro II. st. – 73
žáků
Jóga pro děti (1. - 5. třída – 13 žáků v pondělí - 13:30 – 14:15 hodin - p. uč. Dvořáková)
Kroužek logopedické prevence – 12 žáků individuální náprava – denně po vyučování – p.
uč. Dvořáková
Kroužek Aj pro I. stupeň – jazyková agentura Kolumbus
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Kroužky CR Východ – Vědecké pokusy – žáci I. st.
Při školním klubu: Šachový kroužek (vede p. Hájek), Internetový kroužek, Tvořílek.
Při školní družině: Tvořílek
Volitelné předměty a pracovní činnosti:
6. ročník
PČ Provoz a údržba domácnosti, Design a konstruování
7. ročník

PČ Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou
VP Sportovní hry, e – Twinning, Ekologické praktikum,
Konverzace v Anglickém jazyce

8. ročník

PČ Svět práce
VP Sportovní hry, e – Twinning, Ekologické praktikum,
Informatika

9. ročník

PČ Svět práce
VP Konverzace v AJ, Ekologické praktikum, Sportovní hry,
Elektronika

Minimální preventivní program (p. uč. Volejník na II. a p. uč. Celnarová na I. st.) byl plněn
– viz. kapitola VI. výroční zprávy.
Úrazy
Od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 zapsáno 56 úrazů, odesláno na ČŠI 27, odškodněných 18.
Od 3. ročníku se učí cizí jazyk (anglický) jako povinný.
Od 7. ročníku nabízíme jako druhý cizí jazyk Německý jazyk, pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami nabízíme místo toho po projednání se zákonnými zástupci
rozšiřující hodiny Anglického jazyka.
Nepovinný předmět – Náboženství pro všechny ročníky vede p. Jan Paseka.
Lyžařský kurz pro žáky II. stupně se uskutečnil v Jeseníkách, vedoucí kurzu byla Mgr. B.
Broďáková
3. a 4. třídy absolvovaly plavecký výcvik ve skutečském bazénu (podzim 2014 – zima
2015).
Výuka tělesné výchovy probíhala v malé tělocvičně, na stadionu, ve velké tělocvičně a na
venkovním školním hřišti. ZŠ je členem Asociace školních sportovních klubů (p. uč. Z.
Volejník).
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III. Personální obsazení
Ve škole pracovalo 27 pedagogů. Z toho bylo 4 nekvalifikovaní. Dva nekvalifikovaní
pedagogové pokračují ve studiu pro získání kvalifikace na UK Praha – bakalářský obor
Výchova ke zdraví a Chemie se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví a Základy
společenských věd se zaměřením na vzdělávání v kombinované formě studia (třetí ročník).
Jedna vyučující zahájila studium na Akcent College s.r.o. v oboru Specializace v pedagogice Angličtina jako cizí jazyk – od září 2014. Jedna paní učitelka nebude vzhledem k věku
přihlášku ke studiu podávat - využije výjimky dle platné legislativy – věk nad 55 let a 20 let
praxe na daném stupni školy.
Ve škole pracovaly 2 asistentky pedagoga. 1 učitel náboženství na dohodu, 1 administrativní
pracovnice na zkrácený úvazek, 3 vychovatelky školní družiny a 1 ve školním klubu,
4 uklízečky, 1 školník, 5 pracovnic školní jídelny (z toho 1 na dohodu na 3 hodiny denně).
V personálním obsazení školy došlo k několika změnám.
Od 1. 9. 2014 nastoupila Mgr. Ludmila Pelikánová – AJ, Hv - II. stupeň, Mgr. Eva Fenyková
– I. st., za nemoc dlouhodobě vypomáhala ve školní družině p. uč. Lenka Špačková
Zaměstnanci školy - funkce úvazky pro školní rok 2014/2015
Pedagogičtí pracovníci
Příjmení Jméno, titul

Budínská Lenka, Mgr.

Červová Daniela, Mgr.
Příjmení Jméno, titul

Funkce
ředitelka školy
vých. poradkyně - kariérové
poradenství
vých. poradkyně - výchovné
poradenství
koordinátorka ŠVP
zástupkyně ředitelky školy
Funkce

Třídní
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Předměty

SVP

EP, PŘ
Předměty

Broďáková Bronislava,
Mgr.

Celnarová Ivana, Mgr.

Drobná Petra, Mgr.
Dvořáková Dana, Mgr.
Fenyková Eva, Mgr.
Francouzová Barbora,
Mgr.
Grassinger Tomáš
Havlová Jana
Havlová Vladimíra,
Mgr.
Horáková Jana, Mgr.
Chaloupková Alena
Jáchymová Věra, Mgr.
Kmošková Radka,
Mgr.
Kodešová Marie, Mgr.
Modráčková Zdeňka,
Mgr.
Novák Jan, Mgr.

Palatová Monika, Mgr.
Pelikánová Ludmila,
Mgr.
Rydlová Danuše, Mgr.
Salfická Helena, Mgr.
Svobodová Jana, Mgr.
Šlechtová Alena, Mgr.

Volejník Zdeněk

Zemanová Jana, Mgr.
Žejdlíková Zdeňka,
Mgr.

učitelka

9. B

VOS, ČJ, NJII

5. B

1. ST.

2. A
3. A
1. C

1. ST.
1. ST.
1. ST.

učitelka

---

Z

učitel
učitelka
učitelka
správkyně ICT
učitelka
metodik EVVO
učitelka
učitelka

8. B
---

VOS, CH, D, VKZ, Př
AJ, AJII, 1. ST.

7. A

VOS, INF, VV, 1. ST.

2. B

1. ST., PŘ, EP

4. A
5. A

učitelka

6. B

učitelka
učitelka
správce knihovny
učitel

1. B
6. A
7. B

1. ST
1. ST
VOS, M, INF, PČ, SVP,
1. ST.
1. ST.
VOS, ČJ, VKO, ČJJ,
VKZ, 1. ST.
VOS, SH, TV, Z

učitelka
metodik EVVO pro I.
st.

3. B

1. ST.

učitelka

---

AJ, HV

učitelka
učitelka
učitelka

4. B
1. A
8. A

učitelka

---

1. ST.
1. ST.
VOS, F, M, PČ, MFS
ČJ, HV, PČ, MEDS, 1.
ST.

učitelka
metodik prevence pro
I. st.
koordinátor žák.
parlamentu
učitelka
učitelka
učitelka

učitel
metodik prevence pro
II. st.
koordinátor žák.
parlamentu
učitelka
učitelka
dopravní výchova
zdravotní výchova
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---

ETW, VKZ, NJII, D, 1.
ST.

---

AJ

9. A

VOS, M, F, EL

Kloudová Eva, Mgr.
Malinská Kateřina,
Mgr.
Nováková Barbora,
Mgr.
Dušková Petra
Petružálková Jana,
Mgr.
Kurbelová Tereza
Pátková Hana
Tesařová Leona
Floriánová Pavla

učitelka,
koordinátor žák.
parlamentu
vých. poradkyně výchovné poradenství

---

---

učitelka

---

---

učitelka

---

---

---

---

vychovatelka ve školní
družině
učitelka

vychovatelka ve školním klubu
vychovatelka ve školní družině
vychovatelka ve školní družině
vychovatelka ve školní družině

Provozní zaměstnanci
Příjmení Jméno
Chmelíková Romana
Pavlík Ladislav
Řezníčková Věra
Veverková Martina
Štursová Věra
Žáková Jarmila
Svobodová Marie
Hanslová Romana
Brychnáčová Lenka
Pavlíková Ivana
Hurychová Miroslava

Funkce
e-mail
administrativní pracovnice
hospodarka.zschrast@seznam.cz
školník + topič,
uklízeč – sportovní hala
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
hlavní kuchařka
kuchařka
kuchařka, pomocnice v provozu
kuchařka, pomocnice v provozu

IV. Zápis k povinné školní docházce a přijetí žáků ze spádové malotřídní školy
Zápis do 1. tříd:
P .uč. Jáchymová a Celnarová se v lednu 2015 prezentovaly na schůzce v MŠ Chrast a MŠ
Řestoky s požadavky na školní zralost budoucího prvňáčka.
17. 1. 2015 u zápisu a v několika náhradních termínech bylo zapsáno celkem 61 dětí
(včetně těch, které měly odklad). Někteří zákonní zástupci stále nerespektují termín zápisu a
termín podání žádosti o odklad školní docházky, neobjednávají se včas do PPP Chrudim,
nebo v den termínu objednání do PPP Chrudim nejedou. Jedná se většinou o rodiny sociálně
nepřizpůsobivé, ředitelka školy je v kontaktu s OPD Chrudim, Fondem ohrožených dětí a ÚP
Chrudim a s organizací Šance pro Tebe Chrudim. V několika případech jsme osobně
navštívili rodiny budoucích prvňáčků, přesto se nedaří některé rodiče přemluvit k plnění jejich
povinností.
Na žádost zák. zástupců bylo vydáno 14 odkladů.
V červnu se přistěhoval jeden budoucí žák první třídy.
Celkem by od 1. 9. 2015 mělo do 1. tříd nastoupit 47 žáků.
Do 6. ročníku nastoupí 12 žáků ze Zaječic.

6

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy
Hodnocení žáků
V. 1 Celkové hodnocení žáků – prospěch (I. pololetí / II. pololetí)
třída

prospěli

1. A

prospěli s
vyznamenáním
20/18

Neprospěli
I. pol. / II. pol.

1/3

0/0

1. B

18/17

3/3

0/1
•

1 záškoláctví vinou rodičů,
řešeno OSPOD

1. C

19/17

1/2

0/1 Velká Británie

2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A

26/25
25/24
23/23
22/23
13/12
5/5
11/11
16/15
12/11

2/2
2/3
2/0
5/4
8/9
9/9
12/12
7/8
6/8

0/0
0/1 Velká Británie
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3/2
•

•
6. B

11/11

10/7

0/1
•

7. A

6/3

18/18

0/0

7. B

11/9

14/15

4/4
•
•
•

•
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1 postupuje
s nedostatečnou z ČJ, již
opakovala
1 opakuje (ČJ, AJ, Z,M,Př)

1 opakuje (měnila školu,
vrátila se do naší školy,
záškoláctví M, Př, Aj)

1 postupuje
s nedostatečnými
z M,F,Př,Z – již opakovala
1 postupuje
s nedostatečnou z Aj – již
opakovala
1 vycházející
s neprospěchem – z rodiny
„Světských“ – budou
pracovat v rodinné firmě
1 postupuje
s neprospěchem – z rodiny
„Světských“ - již opakoval,
naprostý nezájem o školu

8. A

8. B

7/6

20/21

10/10

12/13

3/1
•

1 vycházející
s neprospěchem – z rodiny
„Světských“ – budou
pracovat v rodinné firmě

•

1 vycházející
s neprospěchem – splnil 9
let ŠD
1 bude opakovat
M,F,Ch,ČJ

3/2

•

9. A

9. B

11/10

10/11

6/6

15/15

třída

1/ 1
•
0/0

Průměrný
prospěch na
třídu
1,048/1,123
1,109/1,190
1,086/1,075
1,097/1,101
1,048/1,090
1,221/1,175
1,319/1,366
1,455/1,444
1,889/1,746
1,509/1,517
1,396/1,400
1,543/1,651
1,625/1,673
1,652/1,662
1,746/1,848
1,852/1,908
1,808/01,857
1,534/1,668
1,778/1,844

1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

V. 2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
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1 vycházející
s neprospěchem Aj, Čj, M,
Ch

třída
1. A
1. B

uspokojivé chování
0/0
0/1 za neomluvenou absenci –

neuspokojivé chování
0/0
0/0

známka byla pro rodiče, dítě za
to nemohlo

1. C
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
celkem

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
2/2

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1

V. 3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (všichni klasifikačním stupněm)

třída

kombinace slovního
hodnocení a
klasifikačním
stupněm
0

V. 4 Pochvaly
pochvala ředitelky
školy
1/3
0/5
0/3
0/8
0/14
3/6
3/7
2/5
0/2
3/12
5/9

třída
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
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6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

0/4
1/4
5/10
4/11
2/7
0/13
12/3
9/6

V. 5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
třída
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

napomenutí
třídního učitele
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/1
4/0
3/0
4/2
6/0
4/0
1/0
1/0

důtka třídního
učitele
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
1/1
0/0
1/0
1/1
0/2
2/1

důtka ředitele
školy
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
2/1
0/0
2/2

V. 6 Komisionální přezkoušení žáků
třída
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B

pochybnosti o
správnosti hodnocení
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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opravné zkoušky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 opravné zkoušky (Aj) všichni
prospěli

7. A

0/0

7. B

0/0

8. A

0/0

8. B
9. A
9. B
celkem

0/0
0/0
0/0
0/0

2 opravné zkoušky (M), (Aj, M) –
oba prospěli
1 opravné zkoušky (Aj, AjII.) prospěl
2 opravné zkoušky (M) – oba
prospěli

0
0
0
8 žáků

V. 7 Prospěch
třída

žák nemohl
být hodnocen

1. A
1. B
1. C

0/0
0/0
1/1
Velká Británie
0/0
1/1
Velká Británie
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
celkem

žák měl vážné
zdravotní
důvody
(uvolněn)
1/1Tv
0/0
0/0

žák opakuje
9.r. po splnění
povinné školní
docházky
0
0
0

0/0
0/0

0
0

1/1Tv
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1 Tv
0/0
0/0
0/0
0/1Tv
0/1Tv
0/0
0/0
3/5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V. 8 Počet omluvených / neomluvených hodin
třída

průměr na
žáka třídy

1. A

počet
omluvených
hodin
598/912

28/43

počet
neomluvených
hodin
0/0

1. B

692/1210

33/58

0/72
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1 žákyně - vina
rodičů, zanedbání
povinností - řešeno
OSPOD

1. C

946/828

45/41

352/400
1 žákyně Velká
Británie

2. A
2. B

717/548
753/805

26/20
27/29

0/0
381/383
1 žákyně Velká
Británie

3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B

587/749
978/1312
946/983
663/442
825/755
821/1012
1529/2057
909/949

23/33
36/49
45/47
47/32
36/33
36/44
43/98
54/43

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/64
1 žákyně – měnila
školu, tam i u nás
záškoláctví, řešeno
OSPOD

7. A

1439/1688

60/73

0/2
1žákyně (dochází
k nám z LVV
Přestavlky)

7. B

1822/2736

63/94

22/ 7
1 žákyně – řešeno
s matkou i s OSPOD

8. A
8. B

1837/2229
1548/1837

61/74
62/73

0/0
27/0
1 žákyně 13 hodin–
řešeno pobytem
v Pyramida
Pardubice na žádost
rodičů
1 žák 14 hodin –
řešeno s OSPOD i
pro další problémy
mimo vyučování

9. A
9. B

1599/2166
1548/2279

73/98
74/109

0/0
0/0

Testování znalostí žáků
Testování ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015/2015 – 9. ročník
Termín akce: 12.5.2015-21.5.2015
Výsledky školy:
Přírodovědný přehled: průměrná 61% úspěšnost (12 žáků postoupilo do vyšší úrovně
testování)
Společenskovědní přehled: průměrná 60% úspěšnost (5 žáků postoupilo do vyšší úrovně
testování)
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Podrobnější výsledky uloženy v ředitelně školy, jednotliví vyučující si po rozboru výsledků
zformulují opatření do výuky.

Testování dovedností a znalostí SCIO
1)Základní škola Chrast již několik let objednává SCIO testy, pomocí kterých získáváme
důležité informace o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu našich žáků. Je důležité, aby
škola věděla, jak si stojí v rámci celé republiky a to nám neumožní prověrky, které vytvoří
učitelé naší školy, ale pouze standardizované celostátní testy. Naše škola (podobně jako další
ch cca 3 500 škol v ČR), pokud chce pro žáky testy objednat, musí se spolehnout na dobrou
vůli rodičů, že testy svému dítěti zaplatí. Nemáme žádný zdroj peněz, ze kterého bychom
testy zaplatili. Tato aktivita je především důležitá jako zpětná vazba - co mohou rodiče po
škole požadovat, v čem potřebují, aby škola jejich dítě rozvíjela. Co je pro nás hlavní
výsledek testování, je certifikát pro každého žáka, který si dítě odnese po rozboru
s vyučujícími domů. V letošním školním roce se pomocí SCIO testů konaly v Pardubickém
kraji již počtvrté povinné přijímací zkoušky na střední školy. Naši žáci si již od mladšího
školního roku mohou zvykat na věku přiměřenou formu testů v bezpečném prostředí s větším
časovým limitem a s dopomocí učitelů. Později to pro ně nebude stresová záležitost, ale něco,
co již znají a vědí, jak testy řešit. Výsledky testů rozhodně nemají a nebudou mít vliv na
známku žáka na vysvědčení.
Na začátku školního roku byl stanoven v souladu s plánem firmy SCIO harmonogram
testování a třídní učitelé měli za úkol seznámit s tímto plánem i s přibližnými cenami testů
rodiče na společné třídní schůzce.
Harmonogram testování:
3. ročník – test - český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní předpoklady
4. ročník – čtenářská gramotnost
6. ročník – český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady
7. ročník – český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady
8. ročník Pro dobrovolníky příprava na přijímací zkoušky nanečisto (ČJ, AJ, M, obecné
studijní předpoklady) – NEHODNOTÍME VÝSLEDKY, NĚKTEŘÍ ŽÁCI SI
VYPRACOVALI VE ŠKOLE, NĚKTEŘÍ DOMA
9. ročník – M, ČJ, obecné studijní předpoklady
Autoevaluační zpráva - 1. stupeň
Zpracovala: Mgr.Dana Dvořáková
Školní rok: 2014/2015
Obsah:
• sebehodnocení - žákovské knížky, sebehodnotící listy
• výsledky testování znalostí žáků 1. A, B, C
• výsledky testování znalostí žáků 2. A ,B
• výsledky testování znalostí žáků 4. A, B
• výsledky testování znalostí žáků 5 .A,B
• testování SCIO Stonožka 3. ročník - opatření

Sebehodnocení v žákovských knížkách
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V 1. až 5. ročníku provádíme měsíční sebehodnocení s vyjádřením vyučujícího na daný
předmět. Forma sebehodnocení je v plné kompetenci každého pedagoga.
Sebehodnocení formou listů v žákovském portfoliu
Žáci 1. až 5. ročníku provádějí 3krát za rok sebehodnocení, týkající se plnění úkolů na
vyučování a při hodinách výuky, chování žáka. Forma hodnotících listů je v plné kompetenci
každého pedagoga.

Testování znalostí žáků - červen 2015
Vypracovány školní závěrečné testy a uloženy v ředitelně školy.

1. ročník

výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

1. A
52,4%
19,1%
14,2%
14,3%
-

Český jazyk
1. B
85%
5%
5%
5%

1. C
78,8%
10,6%
10,6%

-

1. A
85,6%
4,8%
4,8%
4,8%
-

Matematika
1. B
85%
5%
10%
-

1. C
68,4%
26,3%
5,3%

-

2. ročník

výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

Český jazyk
2. A
2. B
63%
74%
26%
15%
11%
11%
-

2. A
78%
11%
11%
-

Matematika
2. B
75%
21%
4%
-

4. ročník

výborně

Český jazyk
4. A
4. B
44,4% 36%

Anglický j.
4. A
4. B
25%
7%
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Matematika
4. A
4. B
20%
7%

Přírod.
4. A 4. B
5%
43%

Vlastiv.
4. A 4. B
42% 29%

chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

27,8%
22,2%
5,6%
-

57%
7%
-

30%
25%
20%
-

14%
43%
14%
22%

40%
30%
10%

28%
36%
7%
22%

45%
50%
-

21%
29%
7%
-

31% 7%
21% 57%
6ˇ% 7%
-

5. ročník

výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

Český jazyk
5. A
5. B
63%
33%
32%
14%
5%
43%
-

5%
5%

Matematika
5. A
5. B
19%
65%
43%
20%
29%
5%
9%

5%
5%

Přírodověda
5. A
5. B
91%
77%
9%
9%
14%
-

Testování SCIO – Stonožka – 3. A, 3. B
Opatření na základě výsledků testování SCIO Stonožka
Třída: 3. A - Mgr. Dana Dvořáková
Třída: 3. B – Mgr. Monika Palatová
Testování Scio Stonožka se zúčastnilo 26 žáků z celkového počtu 50 žáků. Bylo zcela
dobrovolné a ponecháno na rozhodnutí zákonných zástupců žáků. Výsledky byly předány
zákonným zástupcům žáků na konzultačním odpoledni dne 3. 6. 2015. Podrobné výsledky
jsou uloženy v ředitelně školy.

Celkové výsledky naší školy
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Český jazyk
Výborné výsledky:
znalost abecedy, pravopis tvrdých a měkkých souhlásek, gramatické znalosti a pravidla
aplikace u všech ohebných slovních druhů na úrovni tvarosloví, určování slovních druhů,
spojování vět do souvětí, druhy vět, význam slov a slovní zásoba
Opatření pro slabší oblasti:
• posouzení textu – řazení obrázků podle posloupnosti
• zaměřit se na nahrazení vyznačených slov v textu vhodnými synonymy
• zaměřovat se na rozeznávání poezie a prózy
Matematika
Výborné výsledky: určování počtu sčítáním, odčítáním, násobením a dělením, určování
hodnoty bankovek a mincí, úlohy řešené pomocí pravidel o přednosti početních operací,
převádění jednotek míry a času, poznávání souměrných útvarů, pojmenovávat rovinné útvary
a různá tělesa
Opatření pro slabší oblasti:
• porovnávat dvě hodnoty
• porovnávat skupiny čísel od 0 do 1 000
Anglický jazyk
Výborné výsledky:
porozumění textu, doplňování slov do vět podle srozumitelnosti, vyhledávání informací o
obrázku, porozumění jednoduchým frázím, přiřazení otázky a odpovědi
Opatření pro slabší oblasti:
• rozšiřovat slovní zásobu z písniček, her apod.
Klíčové kompetence
Výborné výsledky:
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rozeznávání turistických symbolů, odhad různých situací, znalosti pravidel bezpečného
používání internetu, pomoc handicapovaným lidem, vhodný postoj a reakce ke lživému
tvrzení ze strany spolužáka vůči vlastní osobě
Opatření pro slabší oblasti:
• rozvíjet úsudek
• zařazovat aktivity podporující logické myšlení
Člověk a jeho svět
Výborné výsledky:
určovat pravidla správného chování v přírodě, pojmenovávat jarní rostliny, vybírat vhodné
pomůcky k měření délky, určení času a ke zjištění hmotnosti, stanovit základní podmínky pro
život všech živých organismů, charakterizovat jednotlivá roční období a tradiční svátky
Opatření pro slabší oblasti:
• naučit žáky orientovat se v mapě a odhadovat vzdálenost
Závěr:
Pokračovat v nastaveném systému - motivovat žáky k rozšiřování všeobecných znalostí,
procvičovat úlohy s logickým uvažováním, nadále rozvíjet čtenářskou gramotnost, otázky
formulovat jasně, nerozebírat, aby se každý žák musel nad otázkou zamyslet, rozvíjet slovní
zásobu.
Autoevaluační zpráva - 2. stupeň
SROVNÁVACÍ TESTOVÁNÍ SCIO – STONOŽKA 2014/2015 – 7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK (vypracovala Mgr. A. Šlechtová)
Testování SCIO Stonožka 2015 pro 7. ročníky letos psalo 11 žáků z 52 možných.
Výsledky však byly velmi podprůměrné.
Test trval 45 minut a byl rozdělen do dvou částí. V tématické části testu byli žáci průměrní v
oblasti slohu a komunikace, bohužel však neuspěli v části mluvnické a literatury a čtenářské
gramotnosti. Bude třeba zaměřit se na pravidelné opakování pravopisných jevů, na hlubší
práci s textem a jeho interpretaci.
V dovednostní části testu žáci dokázali jevy posoudit, bohužel si ale neporadili s interpretací
textů, nedokázali si vybavit potřebné znalosti a slabí byli i v získávání informací.
Proto bude nutné soustředit se v mluvnici na aplikaci pravopisných jevů v praxi (tvorbu
vlastních
příkladů, opravy chybně napsaných textů, prezentační dovednosti z vlastní četby, aj.), aby
žáci nepracovali pod svoje možnosti.
MATEMATIKA (vypracovala Mgr. J. Svobodová)
Obtížná práce s textem a slovním zadáním.
Obtíže činí porozumění zadání a vyhledání podstatných informací v textu.
Orientace a čtení informací z grafů je obtížné, děti jsou málo seznamovány s grafickým
vyjádřením problémových situací.
Častěji je nutné zaměřit se na schematické a systematické znázornění i slovního zadání
(náčrtky, obrázky, zápisy…).
Je nutné více rozvíjet logickou představivost.
Zaměřit se více na geometrii, představivost a logickou úvahu.
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Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní
potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů.
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 8. r. (zpracovala Mgr. B. Broďáková) – zakoupené testy
Dr. ŠUP
Kontrola a hodnocení čtenářské gramotnosti na závěr 2. stupně základního vzdělávání
(v 8. až 9. ročníku)
Testované třídy – 8. A, 8. B
Termín testování – únor 2015
Test č. 2 + úkoly k testu č. 2 – varianta A
Zkoušku tvoří souvislý text a tři série úloh. Každá varianta obsahuje 3 úkoly, zaměřené na
porozumění textu, získávání informací z textu a porozumění souvislostem, což jsou základní
složky čtenářské gramotnosti. Každý úkol obsahuje čtyři výběrové odpovědi, z nichž jen
jedna je správná.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ – POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI
a) HODNOCENÍ VÝSLEDKU TESTU U JEDNOTLIVÉHO ŽÁKA
Výsledek každého testu se hodnotí třemi stupni:
- výborný – žák splnil správně všechny tři úkoly
- vyhovující – žák splnil správně dva ze tří úkolů
- nevyhovující – žák splnil správně jeden úkol, nebo nesplnil správně žádný úkol
Žáci hodnoceni v testu stupněm výborný a vyhovující jsou považováni z hlediska hodnocení
celkové úspěšnosti třídy nebo ročníku jako úspěšní ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti.
b) HODNOCENÍ VÝSLEDKU TESTU U CELÉ TŘÍDY
TŘÍDA 8. A – zúčastnilo se 27 žáků
Výborný …………………….. 14 žáků………….. tj. 51,8 %
Vyhovující ……………………..7 žáků……………tj. 26 %
Nevyhovující …………………..6 žáků …………... tj. 22,2 %
Celkově úspěšní žáci ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti ……21 žáků …tj. 77,8 %
TŘÍDA 8 .B – zúčastnilo se 24 žáků
Výborný …………………….. 12 žáků………… tj. 50 %
Vyhovující ……………………8 žáků..……...… tj. 33,3 %
Nevyhovující ………………….4 žáci ……….....tj. 16,7 %
Celkově úspěšní žáci ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti …20 žáků …..tj. 83.3 %
Jako vyhovující úroveň čtenářské gramotnosti v dané třídě lze označit takový výsledek
v testu, kdy úspěšných žáků bylo 90 % a více.
Z toho vyplývá, že úroveň čtenářské gramotnosti ve třídě 8 .A je nevyhovující a ve třídě
8.B je také nevyhovující, což může být částečně způsobeno tím, že ve třídách je velké
množství žáků s poruchami učení.
CELKOVÉ HODNOCENÍ
Z hlediska cílů základního vzdělávání v této oblasti by měla být úspěšnost stoprocentní, neboť
je potřebné, aby všichni žáci získali tuto kompetenci, kterou budou potřebovat v životě téměř
každý den (ve své práci, v osobním životě, při kontaktu s úřady, apod.).
Je třeba přijmout opatření, která by přinesla zlepšení u žáků, kteří neuspěli.
K úspěšnému zvládnutí úloh jsou potřebné návyky, které by měly být u žáků
dlouhodobě a systematicky vytvářeny ve vyučování všech naukových předmětů.
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- soustředění, práce s textem, orientace v textu – při řešení úkolu se žáci musí vracet do textu,
znovu ho pozorně číst a orientovat se v něm.
Dobré výsledky ve čtenářské gramotnosti přináší dlouhodobá a systematická práce, proto je
třeba pravidelně zařazovat do hodin práci s textem v různých obměnách.
Doporučení
Po půlroční systematické a pravidelné práci s žáky v této oblasti zařadit znovu obdobný test
na úroveň čtenářské gramotnost a oba výsledky porovnat. Mělo by být vidět zlepšení žáků.
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 9. r. (zpracovala Mgr. B. Broďáková) – zakoupené testy
Dr. ŠUP
Kontrola a hodnocení čtenářské gramotnosti na závěr 2. stupně základního vzdělávání
(v 8. až 9. ročníku)
Testované třídy – 9. A, 9. B
Termín testování – leden 2015
Test č. 2 + úkoly k testu č. 2 – varianta B
Zkoušku tvoří souvislý text a tři série úloh. Každá varianta obsahuje 3 úkoly, zaměřené na
porozumění textu, získávání informací z textu a porozumění souvislostem, což jsou základní
složky čtenářské gramotnosti. Každý úkol obsahuje čtyři výběrové odpovědi, z nichž jen
jedna je správná.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ – POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI
a) HODNOCENÍ VÝSLEDKU TESTU U JEDNOTLIVÉHO ŽÁKA
Výsledek každého testu se hodnotí třemi stupni:
- výborný – žák splnil správně všechny tři úkoly
- vyhovující – žák splnil správně dva ze tří úkolů
- nevyhovující – žák splnil správně jeden úkol, nebo nesplnil správně žádný úkol
Žáci hodnoceni v testu stupněm výborný a vyhovující jsou považováni z hlediska hodnocení
celkové úspěšnosti třídy nebo ročníku jako úspěšní ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti.
b) HODNOCENÍ VÝSLEDKU TESTU U CELÉ TŘÍDY
TŘÍDA 9. A – zúčastnilo se 20 žáků
Výborný …………………….. 13 žáků…………….tj. 65 %
Vyhovující ……………………..6 žáků…………… tj. 35 %
Nevyhovující …………………..1 žák…………. …..tj. 5 %
Celkově úspěšní žáci ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti …19 žáků ..tj. 95 %
TŘÍDA 9. B – zúčastnilo se 20 žáků
Výborný …………………….. 10 žáků…………..tj. 50 %
Vyhovující ……………………10 žáků..……..... tj. 50 %
Nevyhovující ………………….0 žáků……......... tj.
0%
Celkově úspěšní žáci ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti …20 žáků...tj. 100 %
Pokud je procento úspěšných žáků v testu 95% a více, pak je možno označit výsledek za
výborný.
Z toho vyplývá, že úroveň čtenářské gramotnosti ve třídě 9. A je výborná a ve třídě 9. B
také výborná.

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 9. r. (zpracovala Mgr. B. Broďáková) – zakoupené testy
Dr. ŠUP
Kontrola a hodnocení čtenářské gramotnosti na závěr 2. stupně základního vzdělávání
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(v 8. až 9. ročníku)
Testované třídy – 9. A, 9. B
Termín testování – červen 2015
Test č. 2 + úkoly k testu č. 2 – varianta C
Zkoušku tvoří souvislý text a tři série úloh. Každá varianta obsahuje 3 úkoly, zaměřené na
porozumění textu, získávání informací z textu a porozumění souvislostem, což jsou základní
složky čtenářské gramotnosti. Každý úkol obsahuje čtyři výběrové odpovědi, z nichž jen
jedna je správná.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ – POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI
a) HODNOCENÍ VÝSLEDKU TESTU U JEDNOTLIVÉHO ŽÁKA
Výsledek každého testu se hodnotí třemi stupni:
- výborný – žák splnil správně všechny tři úkoly
- vyhovující – žák splnil správně dva ze tří úkolů
- nevyhovující – žák splnil správně jeden úkol, nebo nesplnil správně žádný úkol
Žáci hodnoceni v testu stupněm výborný a vyhovující jsou považováni z hlediska hodnocení
celkové úspěšnosti třídy nebo ročníku jako úspěšní ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti.
b) HODNOCENÍ VÝSLEDKU TESTU U CELÉ TŘÍDY
TŘÍDA 9. A – zúčastnilo se 19 žáků
Výborný …………………….. 17 žáků…………….tj. 89,5 %
Vyhovující ……………………..2 žáci…………… tj. 10,5 %
Nevyhovující …………………..0 žáků…………. …..tj. 0 %
Celkově úspěšní žáci ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti …19 žáků ..tj. 100 %
TŘÍDA 9. B – zúčastnilo se 17 žáků
Výborný …………………….. 11 žáků…………..tj. 64,7 %
Vyhovující ……………………6 žáků..……..... ..tj. 35,3 %
Nevyhovující ………………….0 žáků……......... tj.
0%
Celkově úspěšní žáci ve zkoušce úrovně čtenářské gramotnosti …17 žáků...tj. 100 %
Pokud je procento úspěšných žáků v testu 95% a více, pak je možno označit výsledek za
výborný. Z toho vyplývá, že úroveň čtenářské gramotnosti ve třídě 9. A je výborná a ve
třídě 9. B také výborná.
CELKOVÉ HODNOCENÍ
Z hlediska cílů základního vzdělávání v této oblasti by měla být úspěšnost stoprocentní, neboť
je potřebné, aby všichni žáci získali tuto kompetenci, kterou budou potřebovat v životě téměř
každý den (ve své práci, v osobním životě, při kontaktu s úřady, apod.).
Po půlroční systematické a pravidelné práci s žáky v této oblast se objevily výsledky a došlo
ke zlepšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků.
U žáků třídy 9. A se zlepšila čtenářská gramotnost na úroveň 100 % a u žáků třídy 9. B
zůstala úroveň čtenářské gramotnosti na 100 % jako v 1. pololetí 9. ročníku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencovaná výuka Anglického jazyka
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Pg. rada schválila opatření pro rozřazení žáků AJ testem v září 2008 (6. – 9. ročník), AJ se
tedy učí již sedm let diferencovaně tak, aby slabší žáci měli dostatek času na zvládnutí
základního učiva a nadaní žáci mohli lépe rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozvoj čtenářské gramotnosti
Celoškolní časopis (IX. ročník) Chrastpark (vede p. uč. Mgr. A. Šlechtová a grafickou
stránku zajišťuje p. uč. Mgr. V. Havlová)
Vyšla 3 čísla, časopis má přes školní web odkaz na své internetové stránky. Redakční rada
pracuje každé pondělí od 13:00 do 14:30 hodin. Jsou v ní zastoupeni žáci od 1. do 9. ročníku
– cca 10 žáků.
Časopis má svoji nástěnka ChrastParku, kam si redakční rada vystavuje fotografie z akcí a
aktuální číslo časopisu.
Pro celý I. stupeň nabídku prodeje knih – knižní klub Fragment – zajišťuje p. uč.
Dvořáková.
Pro I. i II. stupeň prodej knih Albatros zajišťuje p. Chmelíková – hospodářka školy.
Školní knihovna
Prostory v naší útulné knihovně byly od března 2013 zničeny neprofesionálním zásahem do
střechy firmou provádějící zateplení školy. Do zdi knihovny protekla voda a ani nadšení paní
učitelky Z. Modráčkové nepomohlo vysoušečům v jejich práci.
Knihovnu jsme dali do provozu až v dubnu 2015, kdy začalo tradiční Čtení s (paní)… S paní
učitelkou Věrou Jáchymovou v úterý 13:30 – 14:15 a s paní Ivanou Mrázkovou v pátek od
12:00.
Zoufalá situace nastala 18. srpna 2015, kdy opět do knihovny natekla zdí voda a opět nás
čeká vysoušení…
\i přes tuto nepříznivou situaci proběhla pro I. stupeň a 6. ročník v dubnu 2015 akce
Motivační hry pro čtení na podporu rozvíjení čtenářské gramotnosti.
V naší škole objevila paní učitelka B. Broďáková další literárně nadanou žákyni, která se
zúčastnila se svojí prací soutěže Malá Proseč Terezy Novákové a probojovala se mezi práce
otištěné ve sborníku z tohoto ročníku soutěže.
Školní knihovna úzce spolupracuje s Městskou knihovnou v Chrasti – členové KLUBU
KNIHOMOLI(LY) s paní učitelkou Modráčkovou několikrát navštívili pracoviště městské
knihovny, učili se balit knihy a získali i fólie na zabalení našich nových knížek.
8. 6. 2015 byli žáci prvního ročníku slavnostně v Městské knihovně v Chrasti pasování na
Rytíře řádu čtenářského.
Žáci 3. ročníku se zapojili do dlouhodobého školního projektu „Čtení není nuda“ a do
celostátního projektu „Čtení pomáhá“, kdy přispívají čtením knih na charitativní projekty.
Paní učitelka Mgr. I. Celnarová vede ve třídě 5. B dlouhodobý projekt „Jak roste čtenář“.
Paní učitelka Mgr. Zdeňka Modráčková se zapojila jako členka do poroty učitelů českého
jazyka a literatury pro 23. ročník literární ankety „SUK – Čteme všichni…“ Soutěž organizuje
Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha. Paní učitelka se vyjadřovala k 20
přečteným dětským knihám – tyto nabyté zkušenosti využije k výběru knih do školní
knihovny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Účast a umístění v soutěžích:

• Pythagoriáda
Školní kolo se konalo 23. – 25. 3. 2015 a zúčastnili se ho žáci 7. a 8. ročníku.
• Hlídky mladých zdravotníků okresní kolo

3. místo starší, 2. místo mladší

• Dopravní soutěž

1. místo mladší, 1. místo starší
4. místo mladší, 2. místo starší

okresní kolo
krajské kolo

• Recitační soutěž
Školní kolo - soutěžilo celkem 42 jednotlivců. Zvláštní kategorii tvořilo divadlo 8. B
s pohádkou O perníkové chaloupce. Namalovali si kulisy, ušili pěkné kostýmy, nalíčili se a
odvážně předvedli, co se naučili.
• Školní kolo, okresní kolo - Olympiáda v Anglickém jazyce
S poslechem, porozuměním čtenému textu a konverzací nad obrázkem si nejlépe poradili:
v kategorii I (6. a 7. ročník) - Ondra Klůc (6. A), Aneta Holubová (6. A) a Klára Kodešová
(6.A),
v kategorii II (8. a 9. ročník) - Víta Zlesáková (9.A), Míša Klupková (8. B) a Valentýna
Hájková (9.A) Za účast, reprezentaci školy a pěkné umístění ve starší kategorii děkujeme
Míše Klupkové z 8.B (15. místo) a Vítě Zlesákové z 9. B (13. místo). 2. místo v kategorii I
(6. a 7. třída) Ondřej Klůc ze 6.A.
• Okresní kolo - Olympiáda v českém jazyce
Ve čtvrtek 5. 2. 2015 se v DDM Chrudim uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém
jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně Víta Zlesáková a Andrea Křiklavová ze třídy 9. B.
Absolvovaly písemný test, který se skládal ze dvou částí: mluvnické a slohové. Konkurence
byla v letošním roce veliká, zúčastnilo se celkem 35 žáků základních škol a víceletých
gymnázií z celého okresu. Víta Zlesáková obsadila 12. místo.
• Okresní kolo - Matematická olympiáda
V kategorii pro 9. ročníky naši školu reprezentovala Veronika Nováková a Ondřej Pohorský,
obsadili 6. a 7. místo.

• Okresní kolo - Dějepisná olympiáda.
Téma letošního ročníku bylo "Pot, slzy a naděje aneb Život je boj". Soutěže se zúčastnilo 20
žáků ze základních škol a víceletých gymnázií celého okresu. Do soutěže vyrazily bojovat
Kateřina Andrýsová (obsadila 16. místo) a Veronika Nováková (umístila se na 18. místě) obě z 9. A.
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• Školní SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ SELFIE
a doprovodný text v anglickém jazyce. Vítězi soutěže jsou a ceny získávají: Hana Pavlačičová
ze 7. B, Ondra Černý z 8. A a Míša Zaninová z 8. B.
• Logická olympiáda
V celé České republice se v Kategorii A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 11 525 řešitelů.
Z toho bylo z našeho kraje 522 účastníků, z nichž naši školu reprezentovalo 23 žáků.
Nejúspěšnější řešitelem a zároveň jediným postupujícím I. stupně chrastecké školy se stal
Matyáš Mrázek ze třídy 5. B. V celé České republice se v Kategorii B do soutěže zapojilo 18
409 řešitelů. Z toho bylo z našeho kraje 890 účastníků, z nichž naši školu reprezentovalo 17
žáků. Nejúspěšnější řešitelkou a zároveň jedinou postupující z druhého stupně chrastecké
školy se stala Veronika Nováková ze třídy 9. A. V krajském kole Logické olympiády naši
školu reprezentoval v kategorii mladších žáků Matyáš Mrázek z V. B a obsadil krásné 10.
místo z celkového počtu 38 řešitelů. Veronika Nováková z 9. A se ve starší kategorii utkala
se 42 soupeři a umístila se ve čtvrté desítce.
• Přírodovědný Klokan
I letos se naše škola zapojila do celostátní soutěže Přírodovědného Klokana. Do soutěže se
zapojilo 36 žáků z 8. a 9. tříd.
Výsledky školního kola:
1.
Filip
Křivka
107
bodů
2.
Valérie
Šumpíková
99
bodů
3.
Veronika
Nováková
97
bodů
4.
Ondřej
Pohorský
96
bodů
5.
Andrea
Křiklavová
92
bodů
6.
Víta
Zlesáková
87
bodů
7.
Nikola
Zemanová
87
bodů
Vargová
82
bodů
8.
Kateřina
9.
Lucie
Vávrová
80
bodů
10.
Valentýna
Michková
74
bodů
V okrese Chrudim se letos utkalo 14 základních škol a dvě osmiletá gymnázia. Naše škola
obsadila v chrudimském okrese 1., 2., 3., 5. a 6. místo (1. Filip Křivka, 2. Valerie
Šumpíková, 3. Veronika Nováková, 5. Ondřej Pohorský, 6. Andrea Křiklavová) - mezi
naše žáky se "vetřela" na čtvrtém místě pouze jedna gymnazistka. Za celý Pardubický kraj
se v první desítce umístili čtyři naši žáci a z naší školy také vzešel krajský vítěz Filip
Křivka.
• „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ - Střední průmyslová škola chemická
Pardubice. Zúčastnilo se 5000 žáků z pěti krajů ČR.
Oblastní kolo – K. Andrýsová 90. místo, V. Nováková, 137. místo, O. Pohorský 188. místo
• Matematický klokan
V kategorii Matematický klokánek (4. a 5. třída) se zúčastnilo 42 žáků. Maximální počet
dosažených bodů byl 120. Nejlepšího výsledku dosáhl Jaroslav Bobek s počtem bodů 89.
V kategorii Matematický cvrček (2. a 3. třída) se zúčastnilo 34 žáků. Maximální počet
dosažených bodů byl 90. Nejlepším řešitelem byla Matouš Volf s počtem bodů 72. Na
druhém supni naší školy se zapojilo 90 žáků. V kategorii Matematický Benjamín 6. a 7. tříd
byli nejúspěšnější Vít Chadima a Tomáš Pohorský se 77 body a v kategorii Matematický
Kadet (8. a. 9. r.) si nejlépe vedla Veronika Nováková se 72 body. V okresním kole soutěže
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Matematický klokan obstála se svými výsledky ze školního kola nejlépe Veronika Nováková
z IX. A, která se v kategorii KADET umístila v rámci chrudimského okresu na 8. místě.
• Taktik celostátní soutěž
Účast 6 soutěžních týmů 4 z 3. tříd, 1 z páté a 1 z deváté třídy. 5 sad úkolů po celý rok.
• Fyzikální Neuron
1 tým ve složení: Pohorský T. Chadima V. Hromek K. 4 úkoly teoretické a praktické,
vždy na měsíc jeden úkol. Úkoly zadávány od ledna do dubna 2015.
• Okresní kolo, krajské kolo - Fyzikální olympiáda
Naši školu reprezentovala Veronika Nováková - obsadila 6. místo, Filip Křivka se umístil na
5. místě a vítězem se stal Ondřej Pohorský z 9. B, který postoupil do krajského kola. Nakonec
v krajském kole soutěžili za naši školu O. Pohorský a V. Nováková a stali se úspěšnými
řešiteli.
• "Předveď znalosti z PC hardwaru".
Ve dnech 12. a 13. 3. 2015 proběhla na naší škole on-line soutěž pro žáky základních škol. Ve
druhém ročníku této soutěže, kterou pořádá SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, se za naší
školu
umístili:
1. místo - Roman Lupoměský, 8. B
2. místo - Martin Kolář, 8. A
3. místo - Jiří Pilař, 9. A
4. místo - Mikuláš Řezníček, 9. B

• Výtvarná soutěž – Nejznámější pohádky na poštovních známkách – Nadační fond
Jičín – účast třídy 4. B
• iSejf – Selfie s babi – účast třídy 7. B
• Přehlídka dětských pěveckých sborů 2015 - krajské kolo pro Pardubický a
Královéhradecký kraj - Chrudim - sbor Zvoneček stříbrné pásmo – 2. místo,
sbor Zvonky – stříbrné pásmo – 2. místo (zvláštní ocenění poroty za provedení
lidové písně) – 8. 4. 2015. Přehlídka dětských pěveckých sborů 2015 – Lomnice
nad Popelkou - sbor Zvonky - zvláštní ocenění poroty za skvělé provedení
náročného repertoáru – 25. 4. 2015.
• Celostátní výtvarná soutěž – Děti malují pro Konto Bariéry – Vánoční malování –
3. A
• Základní škola Proseč, Město Proseč a Městská knihovna Proseč pořádaly letos
jubilejní X. ročník celostátní literární soutěže dětí základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií MALÁ PROSEČ TERÉZY
NOVÁKOVÉ. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, která se koná vždy jednou za
tři roky, spojené s interpretací nejlepších prací za účasti poroty a čestného hosta se
uskutečnilo v sobotu 16. 5. 2015 v Proseči. Čestným hostem v letošním roce byla
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moderátorka Ester Janečková. Vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnila i žákyně
deváté třídy naší školy Andrea Křiklavová, která za svůj příspěvek A bylo ticho...
získala čestné uznání poroty a její práce byla vydána ve sborníku.

• pIšQworky
Ve dnech 6. – 15. října 2014 se na naší škole uskutečnila třídní kola 7. ročníku mistrovství
škol v piškvorkách – pIšQworky 2014. Jedná se o soutěž středoškoláků a žáků 8. a 9. tříd.
Historicky největší studentské soutěže v ČR této taktické hry se v loňském roce zúčastnilo 30
000 studentů. Proběhly tedy 4 turnaje, kterých se zúčastnilo 75 % žáků osmých a devátých
tříd. Ti nejlepší ze třídních kol (z každé třídy je sestaven tým 5-ti hráčů + 2 náhradníci) naši
školu reprezentovali 6. listopadu v oblastním kole na GJR v Chrudimi. Výherci oblastních
škol se utkali ve čtrnácti krajských turnajích. Přeborníci z krajů bojovali o titul mistra na
finálové utkání v listopadu v Brně. Kromě českého mistrovství se i letos odehrálo několik
slovenských turnajů, ze kterých některé týmy postoupily do brněnského finále, kde hráči
zkřížili linery s českými finalisty. Letos poprvé se brány soutěže otevřely i hráčům v Polsku.
Bližší informace o celé soutěži najdete na http://www.pisqworky.cz Soutěž pIšQworky pořádá
občanské sdružení Student Cyber Games (http://www.scg.cz).
• Meridian International School s.r.o., Praha – Pangea
Výuka matematiky není na Základní škole v Chrasti neoblíbená - máme dva finalisty
celostátní soutěže v matematice - Pangea. Z 5. ročníku je to Ema Chvojková a ze 7. ročníku
Tomáš Pohorský, který postoupil do celostátního kola s maximálním počtem bodů.
V celostátním kole obsadila E. Chvojková 38. místo a T. Pohorský 57. místo.
Sportovní soutěže
• OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 3. místo v okresním kole
v kategorii družstev,
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů – jednotlivci – okresní kolo - 2 žákyně
(Kadlecová, Vondráčková) – zlaté medaile - postup do krajského kola
OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů – jednotlivci – krajské kolo – 2. místo
a 8. místo
• Hrošiáda – mladší družstvo – podzim – 3. místo
- starší družstvo – podzim - 7. místo
- mladší družstvo – jaro – 2. místo
- starší družstvo – podzim - 7. místo
• CocaCola Cup – nulté kolo – bez postupu
• Memoriál Tomáše Šedého – 3. místo
• Futsalová liga
Okrskové kolo - mladší družstvo – 1. místo
- starší družstvo – 2. místo
Okresní kolo - mladší družstvo – 1. místo
- starší družstvo – 3. místo
Krajské kolo - mladší družstvo – 3. místo
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Florbal
26. 11. 2014 – One Think \blue Cup (první stupeň) – 3. místo v Pardubickém kraji
8. 6. 2015 - Florbalmánie Skuteč – 3. místo – žáci 5. ročníku
9. 6. 2015 - Florbalmánie Skuteč – 2. místo – žáci 6. - 9. ročníku

Mezitřídní turnaje v rámci školy
– celoškolní turnaj ve florbalu – organizoval žákovský parlament
25. 6. 2015 - mezitřídní turnaj v přehazované 3. A, B
26. 1. 2015 – mezitřídní turnaj ve vybíjené 3. A, B
16. 6. 2015 – olympijský den – atletické disciplíny (3. A, B)

Netradiční soutěž
• II. ročník soutěže Chrast má talent – pořádal Žákovský parlament pod vedením
p.uč. Mgr. I. Celnarové a Z. Volejníka (viz. akce ŽP)
• Žáci 7. – 9. ročníku se účastnili soutěží v rámci projektu Pardubického kraje
TECHNOHRÁTKY.
• „Cesta za pokladem“ – týmová soutěž pro žáky |ZŠ z okresu Chrudim na Obchodní
akademii v Chrudimi – 23. 10. 2014

Školní klub šachové soutěže
• 13.11.2014 Tremošnice - okresní kolo - postup do krajského kola
• V tradičním termínu na přelomu května a června ( 30.5. – 1.6.) se na Seči uskutečnil
53. ročník populárních Zaječic – turnaj šestičlenných družstev st. Žáků, který je
Mistrovstvím České republiky. V turnaji hrálo pod hlavičkou Sokola Zaječice i
družstvo žáků ze ZŠ Chrast.

26

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, výchovné poradenství

Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015
– zpracovala Mgr. Ivana Celnarová, metodik prevence
Základní škola, Chrast,
Okres Chrudim
U Pošty 5
538 51 Chrast
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Budínská
Školní MP:

Mgr. Ivana Celnarová (splňuje kvalifikační předpoklady)
Zdeněk Volejník
Mgr. Vladimíra Havlová – od 1. 2. 2015 (splnila kvalifikační předpoklady)

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Budínská
Počet žáků školy: 440 k 31. 3. 2015

I. Žáci
Aktivity pro žáky:
Jednorázové tematické aktivity
• Předplatné Východočeského divadla v Pardubicích pro žáky 2. stupně
(hodnoceno žáky kladně)
• Divadelní představení pro 1. stupeň (viz. výroční zpráva – jednotlivé třídy)
Aktivity specifické primární prevence
• V rámci řešení výchovných problémů:
o výchovné komise dle potřeby
• V rámci řešení SPU:
o pohovory s pracovníky PPP Chrudim
o konzultace s pracovníky PPP Ústí nad Orlicí
o konzultace s pracovníky PPP Pardubice
o konzultace s pracovníky Šance pro Tebe Chrudim
o sociometrie SVP Archa – Mgr. P. Pražák – 6. A
• Téma závislosti (návykové látky):
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•

•

•

•

•

o Hravě žij zdravě pro žáky 5. ročníku (internetový kurz zaměřen na zdravý
životní styl, zapojení podle zájmu žáků, s některými žáky spolupracují při
vypracovávání úkolů jejich rodiče)
o MEMENTO – dramatizace románu (pro žáky 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, emotivní
pořad, žáky hodnocen velice kladně)
o Dominik Nekolmý – protidrogová přednáška + sportovní ukázka jízdy BMX
(pro žáky 2. stupně, hodnoceno žáky jako nejlepší program letošního školního
roku)
o Dotazníkové šetření „Identifikace rizikových oblastí u dospívajících“- pro
žáky 2. stupně (souhrnné výsledky v příloze MPP)
Šikana (sociální klima třídy):
o Screening – vyhledávání žáků se SPU (všichni pedagogové)
o Jeden svět na školách – festival dokumentárních filmů (žáci 5. A, 5. B, 8. A,
8. B – hodnoceno kladně)
o Dotazníkové šetření Klima třídy – pro žáky 2. stupně (souhrnné výsledky
v příloze MPP)
o MAPA školy SCIO – celá škola (zákonní zástupci, pedagogové, vedení školy,
žáci)
Téma tolerance:
o Linka důvěry – beseda s pracovnicí, princip a poslání organizace (žáci 5. A, 5.
B, kladný ohlas u žáků)
o Příběhy bezpráví – promítání filmu s besedou (9. A, 9. B, kladné hodnocení)
o Jeden za všechny, všichni za jednoho pro 1. A, 1. B, 1. C, vyvození pravidel
třídy (v minulých letech realizováno organizací, která nenaplňovala program
podle očekávání třídních učitelů, proto si třídní učitelky téma zpracovávají
samy)
o Jeden svět na školách – – festival dokumentárních filmů (žáci 5. A, 5. B, 8. A,
8. B – hodnoceno kladně)
o Dotazníkové šetření „Identifikace rizikových oblastí u dospívajících“- pro
žáky 2. stupně (souhrnné výsledky v příloze MPP)
Téma agrese:
o Jeden svět na školách – festival dokumentárních filmů – (žáci 5. A, 5. B, 8. A,
8. B – hodnoceno kladně)
o Dotazníkové šetření „Identifikace rizikových oblastí u dospívajících“- pro
žáky 2. stupně (souhrnné výsledky v příloze MPP)
Téma prevence úrazů:
o Jak prožít šťastné dětství – dotazník pro žáky a jejich rodiče (projekt České
pojišťovny, průměrné hodnocení)
Téma zdraví:
o Hrou proti AIDS – interaktivní vzdělávací program pro 9. A, 9. B (zajímavé
informace pro žáky, velmi pozitivní ohlas)
o Láska ano, děti ještě ne… (sexuální osvěta pro žáky 9. A, 9. B, projekt
hodnocen kladně)
o Čas proměn – zaměřeno na pochopení fyzických i duševních změn během
dospívání (pro žáky 6. A, 6. B – kladné hodnocení)
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o S úctou k životu – přednáška o AIDS (pro žáky 9. A, 9. B, kladně hodnoceno)
o Dotazníkové šetření „Identifikace rizikových oblastí u dospívajících“- pro
žáky 2. stupně (souhrnné výsledky v příloze MPP)

• Jiné:
o Den bezpečného internetu. Saferinternet (proběhl ve všech třídách, kvalita
závisela na přípravě třídního učitele – hodnoceno kladně, ukázalo se, že je stále
nutné připomínat žákům rizika při používání internetu.) Podklady pro 1. stupeň
připravila koordinátorka IT
o Kyberšikana, pravidla užívání sociálních sítí, Facebook v rámci VOS
o Mandala dětem, zapojení se do celostátní soutěže (téma relaxace, vyjádření
pocitů tvary a barvami, 5. B, velice kladné hodnocení žáky)
o Mandala dětem – putovní výstava v prostorách školy (pro všechny žáky
školy, inspirativní, kladné hodnocení)
o Chrast má talent – celoškolní soutěž pro žáky, kteří chtějí předvést své
dovednosti (velice zdařilá a kladně hodnocená akce žáky i veřejností)
o Den Země a zdraví – celoškolní projektový den s podílem Ekorady na
organizaci (hodnocení podle náplně programu jednotlivých tříd)
o Florbalový turnaj – pro žáky od 3. do 9. tříd (na přání žáků zorganizoval ŽP)

Preventivní oblasti – 1. stupeň
• 1. ročník
o Význam pohybových aktivit
o Komunikace s neznámými lidmi
o Respektování jiných kultur
o Vliv kouření a užívání alkoholu na zdraví
• 2. ročník
o Komunikace s neznámými lidmi
o Zákaz používání zábavné pyrotechniky
o Bezpečné chování o přestávkách (schody, zábradlí, dveře apod.)
o Dopravní výchova (přecházení vozovky, pravidla chování na autobus.
zastávce, výstup a nástup do dopravního prostředku, používání reflexních
prvků)
o Důležitá telefonní čísla
• 3. ročník
o Zdravý životní styl (alkohol a cigarety, stravování)
o Komunikace s neznámými lidmi
o Komunikace s neznámými lidmi
o Respektování jiných kultur
o Linka bezpečí
• 4. ročník
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o Komunikace s neznámými lidmi (neznámá telefonní čísla, facebook)
o Bezpečné chování o přestávkách (schody, zábradlí, dveře apod.)
o Zákaz používání zábavné pyrotechniky
o Dopravní výchova (přecházení vozovky, pravidla chování na autobus.
zastávce, výstup a nástup do dopravního prostředku, používání reflexních
prvků)
o Prevence úrazů v přírodě
o První pomoc (telefonní čísla),
o Linka bezpečí, schránka důvěry
• 5. ročník
o Druhy závislosti a jejich důsledky (alkohol, léky, drogy, PC hry,…)
o Návykové látky (co je to návyk)
o Vliv reklamy a médií
o Prevence dětských úrazů (dopravní, osobní ochrana, ve škole, v domácnosti,
při sportu, při organizovaném či neorganizovaném trávení volného času)
o Správná výživa (poruchy příjmu potravy, přidávané látky do potravin…)
o Linka bezpečí, schránky důvěry
o Jak individuální chování vnímají spolužáci (týmová práce)
o Respektování jiných kultur
o Komunikace s neznámými lidmi

Dlouhodobé programy PP:
• Projekt Adopce na dálku
o Isima Naisonzi – Uganda (ukončení adopce, chlapec se vyučil)
• Sněhuláci pro Afriku – charitativní akce, finanční příspěvek použit na přepravu
jízdních kol pro děti do základních škol v Gambii (ve finále hodnoceno pozitivně)
• Den dětí – Starší mladším (pravidelná akce, kterou pořádají žáci devátých tříd se
zdravotním kroužkem pro spolužáky 1. stupně, kladné hodnocení)
• Víčka pro Míšu – pokračování celoškolního sběru plastových víček; příspěvek na
rehabilitační pobyt nemocného chlapce (do sbírky zapojeni všichni žáci školy, sbírka
není časově omezena, hodnoceno kladně)
• Jak žijí děti na světě – projekt zaměřen mimo reálie zemí na toleranci a
respektováním odlišných kultur - kladné hodnocení
Účast v projektech:
• Projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů
o Zajoch, adaptační kurz pro 6. ročník (oblíbený adaptační kurz s aktivitami
zaměřenými na prožitek)
• Projekt dotovaný z jiných než vlastních zdrojů
o Žákovské parlamenty SOS, adaptační kurz pro zástupce tříd (příspěvek
SRPDŠ + vlastní doplatek - hodnoceno kladně)
Aktivity nespecifické primární prevence
• V rámci školy jsou žákům nabízeny zájmové kroužky:
o Šachový
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o
o
o
o
o
o
o
o

Tvořílek
Jóga
Zvoneček – sborový zpěv
Florbal
Futsal
Zdravotní
Dopravní
Školní časopis – Chrastpark

• Olympijský víceboj – zapojení všech žáků školy (plnění sportovních disciplín)
• Na škole pracuje žákovský tým Ekorady
• Na škole pracuje žákovský parlament pod záštitou organizace Demokratická
škola a pracuje rovněž jako Konzultační centrum Pardubického kraje

B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):
poskytování informací:
• Přednáška
• Beseda
• Konzultace
• Workshopy
• Diskuze v rámci třídních hodin
• Osvětový materiál
• Videoprojekce
• Filmové představení
• Divadelní představení
• Sportovní turnaje
• Jiné: nástěnky, diskuse, internet, webové stránky školy
prožitkové programy a pobytové akce:
• Školní výlety – zaměřené na osobní prožitky a kolektivní zážitky
• ZAJOCH – adaptační kurz pro 6. ročník
• Školy v přírodě 2. a 4. ročník
• Žákovské parlamenty SOS, společný prožitkový kurz ve Vrbatově Kostelci
Peer programy:
• Starší mladším – Den dětí
• Projekt Třídění odpadů, 4. ročník pro 1. ročník
• Pohádka ekologického praktika pro žáky 1. a 2. ročníků
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charitativní činnost
• Sbírka CPK Chrpa pro podporu a výcvik koní pro handicapované
• Čtení pomáhá
• Český den proti rakovině – prodej žlutého kvítku
• Fond Sidus
• Sněhuláci pro Afriku
• Adopce na dálku
• Víčka pro Míšu
II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP
A. průběžné Vzdělávání učitelů v oblasti prevence rizikového chování
Název vzdělávacího Metodik
Výchovný
ICT
programu
prevence
poradce
Studium metodika
prevence, CCVJ
Pardubice
Okresní setkání
Mgr. Celnarová
metodiků prevence
Typologie MBTI - 2 Mgr. Celnarová Mgr. Budínská
Mgr. Havlová
Volejník
Mgr.
Kmošková
Dokážu to!
Mgr. Celnarová
Minimalizace šikany
- mentoring

Ostatní
pedagogové
Mgr. Havlová

Celý
pedagogický
sbor
Mgr. Červová
Mgr. Svobodová

Hodinová dotace jednotlivých školení je k nahlédnutí na osvědčeních o absolvování
v ředitelně školy
B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:
Výchovným poradcem
Třídními učiteli
Vedením školy
Ostatními nepedagogickými pracovníky školy
Ostatními spolupracujícími organizacemi
Českou asociací školních metodiků prevence

C. ŠMP se přímo účastní:
•
Mapování výskytu rizikového chování na škole
•
Řešení rizikového chování na škole
•
Spolupráce s odbornými zařízeními
•
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Jednání s rodiči – poradenství, konzultace, výchovné komise
•
Spolupráce s okresním metodikem
D. Evidence rizikového chování na škole:
Návykové látky:
- kouření

ano (mimo školu)

-

alkohol

ano (mimo školu)

-

marihuana

ano (mimo školu)

-

pervitin

ne

-

heroin

ne

Záškoláctví
Šikana

ano
ano (jednotlivé případy pouze 1. stadia se řeší
v rámci školy bezprostředně po odhalení,
závažnější problémy se neobjevily)
ne
ano (drobné krádeže v šatnách, po
bezpečnostním uzavření školy pro veřejnost
se počet krádeží výrazně snížil)
Ano, ale i rasismus naruby

Gambling
Kriminalita

Rasismus
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III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP:
Rodiče jsou informováni o strategii MPP
Na třídních schůzkách
Prostřednictvím webových stránek školy

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI:
Školní akce určené pro žáky a rodiče
Na vyžádání třídního učitele účast metodika prevence nebo výchovného poradce na
třídní schůzce
Individuální konzultace
PASIVNÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI:
Písemná sdělení rodičům o chystané preventivní akci
Informační letáky
Webové stránky + odkazy na pomáhající instituce

IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACET, Mgr. Krampota,
Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim,
Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
Střediska výchovné péče (SVP) - ARCHA
Policie ČR
Městská policie Chrast
Okresní hygienická stanice
Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Orgány státní správy
Nestátní zařízení – sdružení Proud
Dětský domov se školou Přestavlky
E-bezpečí
Saferinternet
Česká asociace školních metodiků prevence
CPIV Hradec Králové
Dětská lékařka Mudr. Gregorová
Úřad práce Chrudim
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V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP:
A. VyužívámE Následující metodY hodnocení:
• Rozbor dokumentace
• Rozhovor
• Dotazník
• Screening
B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Podařilo se:
• Směřování školních aktivit a výletů se zaměřením na vlastní prožitek a OSV
• Podporovat činnost Žákovského parlamentu a Ekorady
• Spolupráce s Dětským domovem se školou v Přestavlkách
• Motivovat více žáků ke sportu a aktivnímu využívání volného času

C. Co pro
rok:
•
•
•
•

vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní
Pokračovat v osvědčených projektech
MPP je otevřený dokument – respektovat názory zvenčí
Nadále motivovat učitele vyhledávat programy zaměřené na primární prevenci
rizikového chování
Spolupracovat s OPPP Chrudim, PPP Ústí nad Orlicí, OPPP Pardubice, CPIV
Hradec Králové a dalšími organizacemi

D. Klady a zápory při realizaci MPP:
MPP v současné podobě vyhovuje potřebám školy

Výchovné poradenství:
Celá oblast výchovného poradenství se dělí na poradenství výchovné a poradenství kariérové.
Za výchovné poradenství i za kariérové poradenství zodpovídala v tomto školním roce
ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská.
Řešení výchovných problémů a prevence negativních jevů v třídním kolektivu.
Výchovná poradkyně poskytuje třídním učitelům konzultace při výchovných problémech a
doporučuje svolání výchovné komise.
V letošním školním roce se sešla několikrát výchovná komise ve složení: třídní
učitel/ka,výchovná poradkyně, zástupkyně ředitelky, metodik prevence, zákonný zástupce
žáka a žák k řešení problémového chování. Bylo projednáváno nevhodné chování žáků a
nemluvené hodiny. Z těchto výchovných komisí je pořízen zápis a v některých případech i
osobní závazek žáka (IVýP = Individuální Výchovný Plán). Tento postup se osvědčil a v
praxi budeme i nadále pokračovat.
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Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s Oddělením péče o rodinu a dítě při MěÚ
Chrudim. Pracovnicím jsme poskytovali zprávy o chování a výsledcích vzdělávání. Škola
v případě některých žáků podává upozornění na nevhodné postupy ve výchově žáka v rodině.
Proběhla řada osobních konzultací s pracovníky této instituce – naší snahou je, aby to bylo ku
prospěchu dětí. Ředitelka školy se stala členkou pracovní skupiny při OSPOD Chrudim, která
má za cíl zlepšit spolupráci škol a tohoto orgánu a v současné době tato skupina pracuje na
vytvoření metodiky spolupráce pro školy. Nutno podotknout, že tato spolupráce je zejména
pro ředitelku školy časově a organizačně velmi náročná.
V případě velmi závažných problémů v chování žáků spolupracujeme i s Policií ČR.
Kariérové poradenství:
Na IPS ÚP Chrudim žáci 9. ročníku absolvovali besedu o volbě povolání. S třídními učiteli a
žáky 9. ročníků výchovná poradkyně absolvovala přehlídku SOU a SOŠ v Muzeu v Chrudimi
– Burza škol. Velmi kladnou odezvu u žáků a rodičů měla společná schůzka pro žáky, rodiče,
zástupce SOU a SŠ, která se již tradičně konala ve školní jídelně. Letos si žáci podávali opět 2
přihlášky, většina žáků uspěla v prvním kole přijímacího řízení, někteří ve druhém a jedna
žákyně se dostala na umělecky zaměřenou SŠ. V letošním školním roce se psalo
v Pardubickém kraji pilotní testování CERMAT přijímacích zkoušek na maturitní obory.
Péče o integrované žáky a nadané žáky:
Integrovaných žáků bylo v letošním školním roce ke dni 30. 9. 2014 celkem 54. Jedná se o
žáky se specifickou poruchou učení a specifickou poruchou chování. Z tohoto počtu mělo ve
školním roce 2014/2015 k 30. 9. 2014 individuální vzdělávací plán (IVP) 6 žáků. K 31. 3.
2014 bylo ve škole 64 integrovaných žáků, z toho již pouze 5 žáků mělo IVP. Každý
integrovaný žák má vedenou kartu.
Karty integrovaných žáků výchovná poradkyně obměnila, zkonzultovala s PPP Chrudim, byly
vypracovány individuální plány pro integrované žáky.
Na začátku a na konci školního roku byly IVP konzultovány se speciální pedagožkou Mgr.
Barešovou z PPP Chrudim.
Škola se žáky se SVP pracuje formou reedukační péče dyslektických asistentek po vyučování
a samozřejmě pomocí individualizace ve vyučovacích hodinách.
V současné době je na zákonných zástupcích, zda škole přinesou výsledky z vyšetření v PPP.
Většina jich tak v zájmu dětí činí. Všichni vyučující jsou výchovnou poradkyní seznámeni s
postupem, jak s těmito žáky pracovat.

Přijímací řízení na SŠ, vycházející žáci
Přehled vycházejících žáků:
Z 9. tříd odchází 43 žáci, z nižších ročníků po splnění devíti let povinné šk. docházky 4
žáci, z 5. roč. na osmileté gymnázium 1 žákyně:
• Tříletý učební obor
13 žáků
• SŠ odborné školy a odborný obor na gymnáziu
24 žáků
• Gymnázium čtyřleté
8 žáků
• Nastoupí po ZŠ do rodinné firmy tzv. Světských
2 žáci
• Gymnázium osmileté
1 žákyně
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maturitní obor celkem
32 žáků
13 žáků
Učební obor celkem
Gymnázium osmileté
1 žákyně
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Nastoupí po ZŠ do rodinné firmy tzv. Světských 2 žáci
Celkem školu opouští 48 žáků.

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy:
PŘEHLED
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:
Bakalářské studium
T. Grassinger
UK Praha
Výchova ke zdraví a
chemie
Bakalářské studium
Z. Volejník
UK Praha
Výchova ke zdraví a
základy společenských
věd
Akcent College s.r.o
J.Havlová
v oboru Specializace
v pedagogice Angličtina jako cizí
jazyk
Studium pro asistenty
Havlová Jana
CCV
pedagoga
Pardubice

3. ročník

3. ročník

Nedokončila 1. ročník
– bude od 1.9.2015
pracovat jako asistentka
pedagoga
Zahájila v únoru 2014,
dokončila 2015

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky-prohlubování odb.kvalifikace
Kdy
Kdo
Kde
Co
Kč
Duben 2015 – Budínská
KA 01 Vzdělávání
0,NÚV Praha
červen 2015
lektorů a mentorů
v oblasti diferenciace
vzdělávání
(rozsah 56 hodin)
KA 01 Vzdělávání
Říjen 2014 –
Budínská
0,NÚV Praha
květen 2015
lektorů a mentorů
v oblasti diferenciace
vzdělávání
(rozsah 56 hodin)
0,Říjen 2014.
Budínská
CCV Pardubice
Cesta kvality rozvoj
profesních
kompetencí
pracovníků škol a
školských zařízení
KA1 – Řízení školy
(4 dvoudenní moduly,
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6.2.2015

Budínská,
Červová

Comenius Agency

20.11. 2014

Budínská

Asociace pro rozvoj a
výuku lyžování

20.11. 2014

Budínská

Asociace pro rozvoj a
výuku lyžování

21.10. 2014

Budínská

GOVIN, s.r.o. Praha

1.12.2014

Budínská

MŠMT Praha

11.6 . 2015

Budínská

NIDV Pardubice

2.- 6. 5. 2015

Budínská

SIT BESIDE ME

Listopad 2014

Budínská
Budínská,
Červová

MŠMT Praha

10. a
11.4.2015
4.6.2015
2.6.2015

Budínská

CEDU Praha

Červová
Budínská

Praha
CCV Pardubice

20.5.2015

Budínská

Dům techniky
Pardubice

Studium pro výchovné a kariérové poradce
Kdy
Kdo
Kde
Budínská
IPS ÚP
Chrudim
26.11.2014
Budínská
FORUM
Praha
10. 12. 2014
Budínská
Výchova –
vzdělávání –
školení –Mgr.
Roman
Pavlovský
(Pardubice)
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pátý byl dokončen
v říjnu 2014)
Změny zákona o
pedagogických
pracovnících
Seminář vedoucích
pracovníků pro oblast
BOZP
Seminář vedoucích
pracovníků pro oblast
PO
Sebereflexe v práci
učitele aneb jak
zabránit vyhoření
Konference ke
kariérnímu řádu
Metodika práce
asistenta pedagoga –
ucelený přehled pro
školský management
Kurz hodnotového
vzdělávání S.M.Cyril
Mooney
Školský management
v praxi
Projekty z EU –
programovací období
do roku 2020
Kolegiální
poradenství v praxi
Úrazy dětí ve školách
Schvalování výdajů
příspěvkových
organizací
Inkluze - konference

2x1198,-

1 260,-

1 260,-

950,-

0,660,-

4 500,-

500,2x 1954,-

1666,2069,850,-

0,-

Co
Porada výchovných poradců

Kč
0,-

Konference Integrace a inkluze v
praxi
Přístupy pedagoga k žákům a
mladistvým s rizikovým
závislostním chováním

2 408,2 000,-

Specializovaná činnost – informační a komunikační technologie
27.a
28.11.2014
4.12.2014

Budínská

AV Media Praha

Budínská,
Červová

8.6.2015

Budínská,
Červová

TEMPO
TRAINING
Ostrava
(Olomouc)
TEMPO
TRAINING
Ostrava
(Olomouc)

Konference SMART
POINT– klub ředitelů
Úvodní Konference
k projektu

1500,0,-

Závěrečná Konference 0,k projektu

Specializovaná činnost – prevence rizikového chování
Kdo
organizuje
Co
R.Kmošková,
Pardubický
E-bezpečí –
V.Havlová,
kraj,Národní centrum rizika sociálních
Z.Volejník
bezpečného internetu
sítí
Celnarová
OPPP Chrudim
Okresní setkání
metodiků
prevence
Celnarová
AISIS
Mentor
minimalizace
šikany
Ve škole
Kritické myšlení
Celý
Praha
pedagogický
Program Čtením a
sbor
psaním ke kritickému
myšlení (RWCT)
Mgr. Jiřina Stang:
Typologie MBTI –
sebepoznání a
spolupráce v týmu
(blok B)

Kč
0,-

Kdy
25.9.2014

850 Kč

12.+13.3.201
5

zdarma

20 + 21.3.
24.+25.4
21.5. 2015
29.10.2014
30.10.2014

50 000,-

Specializovaná činnost – studium k prohlubování kvalifikace
Učitel
Pořádající
Název akce
Kurzovné organizace
částka v Kč
Broďáková
AISIS
Mentorské
Zdarma –
projekt
dovednosti se
zaměřením na
Dokážu to
konstruktivistické
metody výuky
Broďáková
CCV Pardubice
Kurz reedukace
4 000,specifických
poruch učení
Budínská
Praha-Kritické
Čteme
490,myšlení
s porozuměním
každý denzákladní kurz
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termín
19. 3. -20.3.
7. 5.- 8.5.
40 hodin
7. 10. – 3. 3.
32 hodin
8.1.2015

Celnarová
Celnarová
Celnarová

Celnarová

Celnarová

Drobná
Drobná

Drobná

Fenyková

Fenyková

Fenyková
Fenyková

Dvořáková

Dvořáková

ZEBRA – Jazyková Letní semestr AJ
škola
OPPP Chrudim
Okresní setkání
metodiků prevence
AISIS
Mentor
minimalizace
šikany
CEDU
Litvínovský
kaleidoskop aneb
Setkání škol pro
demokracii
CEDU
Setkání
konzultačních
center v Kraskově
– kolegiální
poradenství
v pedagogické
praxi
Člověk
Konceptuální
v tísni,o.p.s., Praha učení
Člověk
Rodiče spojenci
v tísni,o.p.s., Praha MŠ – respektující
komunikace s
rodiči
NIDV
Čtenářské hodiny –
efektivní cesta ke
komplexnímu
pojetí výuky
Praha-Kritické
Čteme
myšlení
s porozuměním
každý denzákladní kurz
Člověk v tísni,
Konceptuální
Almathea,o.s.
učení – Metoda
Grunnlaget
CCV Pardubice
Nácvik a obtíže v
psaní
Almathea,o.s.
Rodiče spojenci
mateřské školy –
respektující
komunikace s
rodiči
Člověk v tísni
Kurz Konceptuální
učení-příprava dětí
se speciálními
vzdělávacími
potřebami na vstup
do školy
Člověk v tísni
Kurz Rodiče
spojenci mateřské
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3 490 Kč

02 – 06/2015

850 Kč

12.+13.3.2015

zdarma

20 + 21.3.
24.+25.4
21.5. 2015
3. +4. 10. 2014

zdarma

1 666 Kč

10. + 11. 4.
2015

27.-28.8.
0,-

15.-16.9.

750,- Kč

9.4.

490,-

0,-

8.1.2015

27.8. - 28.8.
2014

850Kč

7.10.2014

0,-

18.5. –
19.5.2015

zdarma

27.-28.8.2014

zdarma

15.-16.9.2014

Dvořáková

ČŠI

Dvořáková

MOST PRO o.p.s.

Dvořáková

Praha-Kritické
myšlení

Dvořáková

CCV Pardubice

Dvořáková

ČŠI

Havlová Vl.
Havlová Vl.

Havlová Vl.
Horáková

CCV Pardubice
Národní centrum
bezpečného
internetu
Pardubický kraj
Rytmus Pha

Horáková

Rytmus Pha

Horáková

NIDV

Jáchymová

HZS Chrudim

R.Kmošková,
D.Dvořáková
R.Kmošková,
V.Havlová,
Z.Volejník

ČŠI

R.Kmošková,

Pardubický
kraj,Národní
centrum
bezpečného
internetu
Tempo

školy-respektující
komunikace s
rodiči
InspIS SET -modul
zdarma
školní testování
pro pedagogy
Kurz
zdarma
k problematice
vzdělávání dětí
cizinců na
základních
školáchspecifikace práce
s rodinami
migrantů
Čteme
490,s porozuměním
každý denzákladní kurz
Vědomé cvičení
650,pomáhá v učení 1.na židli
InspIS SET- modul
zdarma
pro školní
testování
Vánoční čarování
900,Konference
0,Pardubice
ICT ve školství
Efektivn metody
inkluz.vzdělávání
Společný seminář
pro pg a as.pg.
Čtenářské hodiny
– efektivní cesta ke
komplexnímu
pojetí výuky
Ochrana člověka
za mimořádných
událostí
Modul testování

22.9.2014

30.9.2014

8.1.2015

20.5.2015

4.6.2015

11.11.2014

0,1200 Kč

4.5.2015
17.9.2014

1200 Kč

7.10.2014

750,- Kč

9.4. 2015

0,00 Kč

16.10.2014

0,-

22.9.2014

E-bezpečí – rizika
sociálních sítí

0,-

25.9.2014

Výběrové řízení

0,-

14.10.2014
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L.Budínská
R.Kmošková

ČČK Chrudim

R.Kmošková,
L.Budínská
R.Kmošková,
V.Havlová
R.Kmošková

ČŠI

R.Kmošková,
J.Svobodová

Institut rozvoje
evropských
regionů, o.p.s.
ČŠI

R.Kmošková,
D.Dvořáková
M. Kodešová

Pardubický kraj
ČŠI

Člověk
v tísni,o.p.s., Praha

M. Kodešová

Člověk
v tísni,o.p.s., Praha

M. Kodešová

CCV Pardubice

M. Kodešová

Krajská knihovna
Pardubice

Modráčková

Národní
pedagogické
muzeum a
knihovna
J.A.Komenského
Praha
Centrum pro rodinu
a sociální péči

Modráčková

Novák

CCV – Pardubice

Jana
Zemanová
Žejdlíková

CCV Pardubice
Elixír – fyzika
Chrudim

Základní norma
zdravotnických
znalostí
Modul ŠVP

0,-

12.a13.11.2014

0,-

27.1.2015

Roadshow pro
školy - ICT
Shrnutí pro ředitele
a ved.pracovníky
Programování
robotických
stavebnic
Modul testování

0,-

4.5.2015

0,-

6.5.2015

0,-

26.5.2015

0,-

4.6.2015

Konceptuální
učení – příprava
dětí se spec.
potřebami na vstup
do školy
Rodiče spojenci
MŠ – respektující
komunikace s
rodiči
Nácvik a obtíže v
psaní
Akreditovaný kurs
pro sbormistry a
hudebníky pokračování kurzu
z jara 2014
23.ročník ankety
SUK
Čteme všichni
členka poroty
učitelů ČJ

zdarma

27.-28.8.2014

zdarma

15.-16.9.2014

850,- Kč

7.10.2014

2 000,- Kč

20.9.,18.10.,
8.11.2014

zdarma

březen 2015

Prevence
rizikového
sexuálního chování
- konference
Moderní směry ve
výuce TV na ZŠ a
metodika TV se
zaměřením na
BOS
Angličtina pro ty,
které učení nebaví
Každý měsíc
10 x za školní rok

150,-Kč

28.4. 2015

1100kč

9.4.2015

850 Kč

25.5.2015

0 Kč

Vždy druhý
týden v měsíci
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Žejdlíková

na gymnáziu
Náchod

Žejdlíková

AISIS

Žejdlíková

TEMPO
TRAINING

Žejdlíková

Vlachovice

PELIKÁNOVá CCV (Pardubice)
Salfická

Rytmus - Praha

Salfická

CCV Pardubice

Salfická

CCV Pardubice

Svobodová

Aisis

Svobodová

Aisis

Svobodová
Svobodová
Svobodová
Svobodová

Aisis

R.Kmošková,
J.Svobodová
Kurbelová
Tesařová

Dílny – pokusy,
výrobky,
přednášky
Dokážu to –
mentorské
dovednosti
5 krát každý měsíc
na 1 hodinu –
spolupráce
s mentorkou
Jak učím fyziku
Angličtina pro ty,
které učení nebaví
Efektivní
vyučovací metody
v inkluzivní třídě
Nácvik a obtíže v
psaní
Společný seminář
pro pedagogy a
asistenty pedagoga
MIŠ Pca Dokážu
to!
MIŠ Pca Dokážu
to!
MIŠ-intervize HK

Aisis
ČČK Chrudim

MIŠ-intervize Zlín

Institut rozvoje
evropských
regionů, o.p.s.
CCV Pardubice
CCV Pardubice

Programování
robotických
stavebnic
Vánoční čarování
Právní vědomí
vychovatele ŠD

Zdravotník
zotavovacích akcí

0 kč

3.-5. 10.2014

0,-

Březen, květen

0,-

Leden - červen

Červenec
2015
850 KČ

3000,25.5.2015

1 200,- Kč

17. 9. 2014

850,- Kč

7. 10. 2014

1 100,- Kč

3. 11. 2014

0 Kč

20.-21.3

0 Kč

24.-25.4.

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0,-

21.5.
26.5.
6.6.
24.-27.11.

0,-

26.5.

900,700,-

11.11.2014

Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace ŠVP
Kdy
Kdo
Kde
Co
Studium- specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy
Kdo
Kde
pořádá
Co
250 Kč
Horáková
Ekocentrum Paleta Krajská
konference
environmentálního
vzdělávání,
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Kč

Kč
21. 10. 2014

Horáková

Sdružení Tereza

Palatová

Klub ekologické
výchovy

Palatová

Ekocentrum Paleta

Palatová

Sdružení Tereza

Palatová

Ekocentrum Paleta

výchovy a osvěty
Pardubického
kraje
Seminář dobré
praxe
Propagace a
publicita školy
v oblasti EVVO
Krajská
konference
environmentálního
vzdělávání,
výchovy a osvěty
Pardubického
kraje
Seminář dobré
praxe
Krajská
konference
environmentálního
vzdělávání,
výchovy a osvěty
Pardubického
kraje Recyklohrátky

Společné vzdělávání celého pedagogického sboru
Kdy
Kdo
Agentu
ra
29.10. a
Celý pedagogický sbor Ve
30.10.2014
škole

19.11.,3.12.,
21.1.,11.2.,
4.3.,8.4.,
22.4.,27.5.,
24.9.2014

Celý pedagogický
sbor

Celý pedagogický
sbor

Ve
škole

Ve
škole

Školní jídelna+ provozní zaměstnanci
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zdarma

13. 11. 2014

350 Kč

17. 9. 2014

250 Kč

21. 10. 2014

zdarma

13. 11. 2014

zdarma

11. 3. 2015

Co

Kč

Kritické myšlení Praha
Program Čtením a psaním
ke kritickému myšlení
(RWCT)
Mgr. Jiřina Stang:
Typologie MBTI –
sebepoznání a spolupráce
v týmu (blok B)
Grant MŠMT Škola
digitálního věku

50 000,-

PhDr. Petra Novotná – PPP
Ústí nad Orlicí – Integrace a
inkluze

0,-

Kdy
9.9.2014

Kdo
Svobodová M.,
Hanslová R.

20.2.2015

Svobodová M.,
Hanslová R.,
Brychnáčová L.,
Pavlíková I.
23.10.2014 Svobodová M.,
27.10.2014 Hanslová R.

10.4. 2015

Svobodová M.,

Kde
KÚ Pardubice

Co
Porada vedoucích
jídelen k výkazům
pro školní rok
2014/2015
Hygienické
minimum

KHS Pobočka
Chrudim (Mgr.
Pytlíková)
CCV Pardubice
Projekt Cesta
Kvality – moduly
teorie i praxe
Pardubice

Kč

4x200,-Kč

moduly teorie i
praxe Moderní
školní jídelna

0,-Kč

Dietní stravování

370,-Kč

Na základě poznatků, získaných na seminářích a akcích v rámci DVPP, používají učitelé naší
školy aktivizační metody a formy práce.
Nejvíce používané aktivizační metody jsou (jak vyplynulo z dotazníků pro učitele):
Myšlenková mapa- pohotové zjištění stavu vědomostí
Rotující flip - odpovědi si žáci mohou vzájemně mezi skupinami porovnávat
Komunitní kruh – odpovědi z očí do očí
Další metody a formy práce k rozvíjení klíčových kompetencí:
- nastolení problému – žáci mají zájem na jeho vyřešení
- skupinová práce, párová práce, myšlenková mapa, brainstorming, diskusní kruh, pětilístek,
metoda volného psaní, praktické ověření poznatků pokusy, v matematice volný výběr úloh,
rozhovor, práce ve skupinách (složitější metody-př. párové čtení-se neosvědčuje- nesoustředí
se, baví se a pracuje jeden, nedovedou si práci rozdělit a pomoci si), náladovník pro zjištění
chuti do práce na počátku vyuč., na konci týdne autoevaulace, bingo, erb, kompot,
relaxace s hudbou během vyučovací hodiny
→ zlepšila se chuť žáků aktivně se zapojit do vyučování
→ směřují k vzájemné pomoci
→ žáci mohou kdykoli položit otázku související s probíranou látkou

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Pěvecké sbory Zvoneček, Zvonky
Akce a reprezentace školy:
M.
Zvonky
Kodešová
M.
Zvonky
Kodešová
M.
Zvonky,
Adventní jarmark
Kodešová Zvoneček
M.
Zvonky
Vánoční koncert
Kodešová
M.
Zvoneček
Vánoční koncert
Kodešová
M.
Zvonky
Vánoční koncert
Kodešová
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Soustředění sboru

1.11.2014

Soustředění sboru

15.11.2014

Vystoupení

27.11.2014

Vystoupení v Luži

30.11.2014

Vystoupení v Zaječicích

6.12.2014

Vystoupení v Rosicích

7.12.2014

M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová
M.
Kodešová

Zvonky

Vánoční koncert

Zvonky

Vánoční koncert

Zvonky

Vánoční zpívání
pro spolužáky
Vánoční koncert

Zvonky,
Zvoneček
Zvonky
Zvonky
Zvonky,
Zvoneček
Zvonky,
Zvoneček
Zvoneček

Velikonoční
jarmark
Koncert pro
I.stupeň
Folková školka

Zvoneček

Oslava výročí MŠ
Řestoky
Přírodní divadlo

Zvonky,
Zvoneček

Vystoupení ve Vojnově
Městci
Vystoupení v Nových
Hradech
Vystoupení v ZŠ Chrast

13.12.2014

19.12.2014

Vystoupení v Chrasti

26.12.2014

Soustředění sboru

13.3.2015

Soustředění sboru

20.3.2015

Vystoupení

31.3.2015

Vystoupení v ZŠ Chrast

1.4.2014

Vystoupení v MŠ Rosice

16.5.2015

Vystoupení v MŠ
Řestoky
Vystoupení v přírodním
divadle

6.6.2015

14.12.2014

7.6.2015

Zapojení žáků do charitativních akcí – p.uč. Volejník
Sbírka Občanského sdružení Život dětem – 1155,-Kč
Sbírka Český den proti rakovině – 7 684,-Kč
Víčka pro Míšu – odevzdáno panu Tereskovi 753 kg
Fond SIDUS – 640,-Kč
Projekt Adopce na dálku – p.uč. Mgr. Z. Modráčková – náš adoptovaný žák ISIMA
NAISONSI se vyučila, tím skončila naše podpora
Adventní jarmark se konal 2.11.2014. Čistý zisk z adventního jarmarku je 9 852,- Kč
(SRPDŠ). Vystoupil jako již tradičně Zvoneček, štrúdl a punč chutnaly a téměř všechny
výrobky se prodaly.
Velikonoční jarmark - v ZŠ Chrast se opět zpívalo 31.3.2015 (Zvoneček), mlsalo a
nakupovalo se se slevami... Čistý zisk je 8 616,- ( SRPŠ)
24. školní akademie – „Hlášky z filmů“ 24. 6. a 25. 6. 2015 byla letos opravdu dílem
našich žáků od názvu až po výběr hudby. Výtěžek 17 966,-Kč (SRPŠ).
Další prezentace školy:
Webové stránky školy, příspěvky do regionálního tisku Chrastecké ohlasy, příspěvky do
Chrudimského deníku, do Učitelských novin, do Týdeníku školství, do časopisu Moderní
vyučování.
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IX. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, kontroly
Inspekční činnost ČŠI – neproběhla.
Počet informací podle zákona č.106/1999 Sb. v bodech a – d………………. 0.
Kontroly
Kontrola účetní evidence a hospodárnosti použití obecních finančních prostředků v ZŠ Chrast
finančním výborem Města Chrast – březen 2015.
Ostatní kontroly a revize probíhaly v souladu s plánem BOZP, výsledky byly vždy předány
zřizovateli, protokoly jsou uloženy v ředitelně školy. Drobné závady byly odstraněny, nebo
jsou zařazeny do plánu práce na školní rok 2015/2015, všechny revize byly bez závad.
Prověrka BOZP 7. 4. - 10. 4. 2015.
Řešení stížností
Stížnost ze strany zákonných zástupců na ČŠI - jednání ve škole 25.2.2015 – výsledek
projednán a řešen se zřizovatelem, který následně informoval o postupu školy ČŠI.
Stížnost ze strany zákonných zástupců na KHS Chrudim - jednání ve školní jídelně 5.3.2015 –
závady odstraněny, následná kontrola ze strany KHS dne 7.5.2015 bez závad.

X. základní údaje o hospodaření školy
Podklady o hospodaření školy jsou za rok 2014 a I. pololetí 2015.
Podklady:
Rozpis dotací k 31. 12. 2014
Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za r. 2014
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2014
Rozpis dotací k 30. 6. 2015
Dále viz celostátní podklady Údaje o finančním vypořádání ZŠ Chrast (výsledovky)
Výkaz zisku a ztráty
Příloha organizačních složek státu
Rozvaha org. složek státu
Tyto doklady za r. 2014 a I. pololetí 2015 jsou uloženy v kanceláři školy.
Dary
Sponzorské dary peněžité účelově neurčené
• firma INSTAV Hlinsko – 5000,-Kč
Sponzorské dary peněžité účelově určené - schválené zřizovatelem
• SRPDŠ – 150 023,-Kč na předem dohodnuté platby dle rozpisu
• CEDU Praha – Nadace Karla Janečka – 3 000,-Kč pro Žákovský parlament (žáci sami
napsali minigrant, který byl podpořen – zakoupena nástěnka a flipchart)
Sponzorské dary věcné – schváleno zřizovatelem
• Firma Pelikán – 4 500,-Kč na časopisy AJ
Rodiče žáků – drobnosti a sladkosti na školu v přírodě (2. A, B + 4. A, B.), papíry pro třídy,
sladkosti a drobnosti na LVVZ – rozdávají přímo na akci děti spolužákům
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Sponzoři školního klubu: Celoročně činnost jednotlivých zájmových kroužku sponzorují
vedoucí. Ve školním roce 2014/2015 to byl pan Jiří Hájek. Velkou pomocí jsou pro činnost
školního klubu drobné dárky od rodičů a přátel školního klubu, kterými přispívají na ceny
pro účastníky turnajů a jednotlivých akcí. Tyto ceny si rodiče při turnajích sami dětem
rozdávají.
Doplňková činnost se začala realizovat od 1.9.2008 – ve školním roce 2014/2015 se jednalo
o tyto aktivity – pronájem několika učeben a tělocvičny Komunitní škole Chrast, o.s.,
pronájem tělocvičny taneční škole Bohémia - Ing. B. Černému a pronájem 1 učebny jazykové
škole Kolumbus na výuku kroužku anglického jazyka žáků 1. a 2. ročníku, dále pronájem
malé tělocvičny p. Peškovi – Zumba a kroužku Cvičení pro ženy, pronájem 1 učebny
společnosti Kroužky CR Východ. Ve školní jídelně se od 1. 12. 2009 vaří i pro cizí strávníky.
Aktivity školy 2013/2014 - nové materiální vybavení školy, pomůcky:
• Lavice a židle výškově nastavitelné pro I. stupeň – 5 sad
• 20 notebooků (grant MŠMT Škola digitálního věku)
• 4 kancelářské židle do ředitelny školy
• Detektor plynu do kotelen
• Mapy a nástěnné obrazy Z, Vl, Př
• Školní multilicence interaktivních učebnic (1. st. 3x, F,Ch,D, Př, Aj )
• Nerezové regály do školní jídelny, plastová protiskluzová rohož (po řešení stížnosti
KHS)
• Doplnění potřebného nádobí do školní kuchyně
• 2 x Dataprojektor
• 1x Interaktivní tabule se SW a ozvučením
• 3x pojezd k IT
• 1x sada dvou školních tabulí do rekonstruované třídy na I.st.
• 3 x kružítka na interaktivní tabuli
• Figurína k výuce 1. pomoci
• Skříňky do třídy 2.B
• 5 psacích stolů pro učitele do opravovaných tříd
• Police na žákovská portfolia do opravovaných tříd
Aktivity školy 2014/2015 - opravy:
• Vymalování místností školní kuchyně, spojovací chodba do skladů
• Běžné opravy výmalby znečištěné běžným provozem – třídy, chodby – z fin.
prostředků na provoz školy.
• Drobné opravy – 1 kopírka, spalinové cesty pl. ohřívače vody pro školní jídelnu a
samotný bojler, sekačka, varný kotel a robot ve školní jídelně
• Oprava 5 tříd v přízemí staré budovy ZŠ (vykopání podlah, nová skladba podlah
včetně jejich odvětrání, obklad lamino, sádrokartony, nová elektřina, voda, odpady,
výmalba, nadsvětlíky k osvětlení do chodby) – firma Makula s.r.o.
• Oprava rozvodu vody do 1. patra do třídy 5.A,B – firma Makula s.r.o.
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, aktivity školy
A)Škola se profiluje rozvojem osobnostní a sociální výchovy žáků, činností žákovského
parlamentu, rozvojem čtenářské a finanční gramotnosti, vytvářením estetického prostředí
uvnitř školy i v jejím okolí na školní zahradě a školním dvoře, projektovým vyučováním a
zařazováním prvků integrované tematické výuky, environmentální výchovou, nabídkou
zájmové činnosti ve školním klubu, kroužky provozovanými mimo školní klub a péčí o
integrované žáky, rovněž také mezinárodní spoluprací e-Twinning a spoluprací s Komunitní
školou Chrast, o.s., která je centrem celoživotního učení ve městě (Komunitní škola si
pronajímá prostory v budově školy, učitelé jsou lektory některých kroužků, Kom. škola
veškerý svůj zisk věnuje Základní škole Chrast).
A.1) Osobnostní a sociální výchova (OSV)
V 6. – 9. ročníku je zařazen do učebního plánu vzdělávací předmět Výchova osobnosti –
vždy první vyučovací hodina v pondělí s třídním učitelem.
V 1. – 5. ročníku jsou v pondělí 1. hodinu zařazovány třídnické čtvrthodinky zaměřené na
OSV.
Velcí malým
- 1. 6. 2015 – 9. ročníky spolu se Zdravotnickým kroužkem uspořádaly Den dětí pro I.
stupeň (soutěže)
- 29. 5. 20015 – žáci 8. ročníku připravili pod vedením paní učitelky Mgr. B.
Broďákové na Den dětí v MŠ divadelní představení Setkání u Aničky
- 5. 12. 2014 Mikulášská nadílka pro I. st. (IX.A, B)
Děti dětem
Sběr starého papíru spolu se SRPŠ - na podzim 2014 třída VIII. A (celkem utržili 13 117,-Kč,
3 327,- pro sbírající třídu, zbytek na knihy do školní knihovny 9 790,- Kč), na jaře 2015 žáci
VIII. B (celkem utržili 15 092,-Kč, 2 720,-Kč pro sbírající třídu, zbytek 12 372,-Kč na knihy
do školní knihovny). Aktivita byla opět nazvána „Seber papír, zachraň strom a kup knihu“ budou nakoupeny knihy do školní knihovny.
.
Žáci 6. – 9. ročníku (mladší ve svém volném čase, deváťáci v rámci předmětu Elektronika)
pod vedením p. uč. Žejdlíkové vyrobili svítící vánoční stromečky a uspořádali z nich vánoční
výstavu pro celou školu.
Vzájemné vyučování = vrstevnické učení
Žáci 4. třídy připravili pro prvňáky projekt na téma třídění odpadů.
Žáci 9. ročníku vyučovali v 5. třídách o holocaustu a Příbězích bezpráví
Adaptační kurz ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti, se uskutečnil již od 1.9.2014. Žáci
se seznámili mezi sebou, se svými třídními učiteli.

Žákovský parlament funguje ve škole od školního roku 2008/2009, v letošním školním roce
se na jeho vedení podíleli p. uč. Mgr. I. Celnarová, p.uč. Z. Volejník a ředitelka školy Mgr.
Lenka Budínská.
Zapojení do projektu SOS žákovské parlamenty
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Naše škola byla vybrána v roce 2010 jako jediná v Pardubickém kraji do projektu Žákovské
parlamenty SOS, který vede organizace Centrum demokratického učení (CEDU) Praha.
Cílem tohoto projektu bylo po tři roky vzdělávat tým pedagogů z vybraných škol, ověřit
metodické materiály jak pro žáky, tak pro učitele pracující se žákovským parlamentem,
pracovat s celým sborem školy a hlavně se samotným žákovským parlamentem. V letech
2013 – 2015 probíhá období udržitelnosti projektu. Dne 18. 11. 2013 byl Základní škole,
Chrast, okres Chrudim udělen Certifikát Konzultační centrum pro činnost žákovských
parlamentů v Pardubickém kraji. Koordinátoři žákovského parlamentu paní učitelka Ivana
Celnarová a pan učitel Zdeněk Volejník jsou připraveni poskytnout praktické rady, jak činnost
žákovského parlamentu uvádět do praxe, čeho se vyvarovat a jak ve své práci vytrvat. Rádi
přivítáme zájemce ze škol Pardubického kraje na běžných schůzkách žákovského parlamentu
i na sportovních a kulturních akcích, které bude náš žákovský parlament pořádat.
Akce pedagogů a žáků v projektu SOS žákovské parlamenty:
• Doplňkové volby do ŽP
• Příprava na výjezd žáků ŽP do Vrbatova Kostelce a výjezd samotný 14. – 16. 10. 2014
(lektoři CEDU Praha)
• Akce ŽP pro spolužáky
- 1 turnaje (ve florbalu)
- 3 besedy – pokračování dlouhodobého projektu Chrast má talent (s paralympionikem
Tomášem Kvochem, s bývalou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Mrázkovou –
kronikářkou města Chrast a s bývalým žákem naší školy – vojákem Martinem
Kobosilem – účastníkem zahraničních misí)
- Sněhuláci pro Afriku – velmi zdařilá charitativní akce, do které se pod vedením ŽP a
p.uč. I. Celnarové zapojila celá škola
• Poradenství pro ŽP – spolupráce se školami v okolí (návštěva vedení ZŠ Svitavy na
zasedání našeho ŽP – 3.12.2014)
• Lávování na konec školního roku – rozloučení s deváťáky, členy ŽP
• nástěnka žákovského parlamentu – v průběhu školního roku informuje žáky i
návštěvníky školy o činnosti
• kroniku ŽP vedou žákyně – členky ŽP
• webové stránky ŽP a projektu SOS ŽP, ohlasy do tisku – prezentují naši činnost
• na webovém portálu Centra pro demokracii Praha prezentujeme činnost ŽP
• na novém portále Školy pro demokracii prezentujeme to, jak plníme kritéria
demokratické školy
• ŽP se prezentoval v Senátu ČR v Praze 24. 11. 2014
• Koordinátorka ŽP p.uč. Mgr. I.Celnarová a ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská se
zúčastnily dvoudenního semináře Kolegiální poradenství v Litvínově (prohlídka ZŠ
Ruská – partnerské školy našeho žákovského parlamentu s ukázkou zasedání a
dvoudenního semináře na Kraskově – předávání zkušeností v činnosti ŽP v době
udržitelnosti Projektu SOS Žákovské parlamenty)
Žákovský parlament
Pro které
Název akce
Stručný popis
termín
třídy
Ukázkové
Pro učitele ze ZŠ Skuteč
09/2014
zasedání
3. – 9.
Beseda
Životní příběh
10/2014
s paralympikem
T. Kvochem
3. – 9.
Cesta na Everest
Prožitkový kurz
10/2014
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Setkání v Senátu

1. – 9.
1. – 9.
3. – 9.

1. – 9.
3. – 9.

1. – 9.

1. – 9.
3. – 9.

Ukázkové
zasedání
Chrast má talent
Sněhuláci pro
Afriku
Setkání
s poslancem
Judr. J.
Chvojkou
Školní akademie

Vedení žáků při přípravě prezentace
a tabla
Pro učitele ze ZŠ Svitavy

11/2014
12/2014

Organizace akce + příprava a vedení
žáků
Charitativní akce (organizace)

12/2014 +
01/2015
02/2015

Společné setkání

03/2015

Hlasování o nejvhodnějším tématu
podle návrhů ze tříd
Turnaj na přání žáků

03/2015

Florbalový
04/2015
turnaj
Jak se píše
Povídání nad kronikami s p.
04/2015
kronika
Mrázkovou
04/2015
DVD Chrast má
Celkem 45 DVD pro zájemce a
talent
potřeby školy
Žádost o
Vedení žáků při sepsání žádosti o
04/2015
příspěvek
nástěnku a flipchart pro ŽP
CEDU
Výzva fondu
Vedení žáků při sepsání žádosti
05/2015
Sidus
Život na
Beseda s p. Kobosilem
06/2015
vojenské misi
Lávování
Společné zakončení školního roku
06/2015
V průběhu školního roku e-mailová pomoc při vedení ŽP na školách

Projektový den – Jak žijí děti na světě
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu UNICEF s názvem „25 let s právy
dětí“ a zařadila ho do celoškolního projektového dne“ Jak žijí děti na světě“. Tento projekt je
součástí celosvětové podzimní kampaně UNICEF, kterou realizuje u příležitosti 25 let od
vzniku Úmluvy o právech dítěte. Samotné výročí připadá na 20. listopadu 2014. Cílem této
akce je zlepšit obecné povědomí dětí o tomto významném dokumentu a svých právech.
Dne 22. 10. 2014 proběhl v areálu celé školy den plný nápadů, nových informací, nových
poznatků, cestovatelů, exotiky i pilné práce, jeden z nejnáročnějších dnů na přípravu a
organizaci pro učitele. I letos byla každá dílna originálem, díky pověstné nápaditosti,
tvořivosti, šikovnosti a pracovitosti učitelů této školy. Také někteří žáci se aktivně zapojili do
přípravy a přinesli materiály do své dílny.
V rámci programu tohoto projektového dne zavítal na naši školu lektor Mgr. Krampota, který
si pro žáky prvního i druhého stupně připravil poutavé vyprávění o každodenním životě
obyčejných lidí na Filipínách se zaměřením na život školáků, na život ve slumech, hovořil
dále o přírodních krásách a o mnoha dalších zajímavostech Filipín. Vyprávěl také o
charitativních projektech, kterých se sám aktivně účastní. Na závěr pak proběhl vědomostní
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test. Nejlepší řešitel obdržel jedinečnou trofej, kámen od Viktoriiných vodopádů ze
Zimbabwe. Přednáška pana Mgr. Krampoty se stala pro žáky velmi cenným zdrojem
informací, neboť dokonalou znalost prostředí obohacenou osobními zkušenostmi, zážitky a
nadšením nelze ničím jiným nahradit.
Dalším zajímavým hostem tohoto dne byl pan Mgr. Kocúrek z Brna, který je nejen učitelem
tělesné výchovy a zeměpisu, ale také zapáleným cestovatelem. Ten si pro žáky prvního a
druhého stupně připravil úžasnou přednášku o Mexiku. Žáci měli možnost vidět mnoho
fotografii z jeho putování po Akapulku, Mexico City, z jejich horolezeckého výstupu na
vrchol nejvyšší mexické hory, ale i vulkánových sopek. Žáky vyprávění nadchlo tak, že se
někteří chtějí v budoucnu do Mexika podívat.
Organizace tohoto projektového dne se trochu lišila na prvním a druhém stupni. Žáci ve
třídách prvního stupně se nedělili. Třídy zůstaly zachované a paní učitelky si připravily pro
žáky tvořivé dílny plné poznání.
Prvňáčci si vyzkoušeli svůj první projektový den „Jak žijí děti na světě“ s názvem „Evropské
pohádky“. Ve všech třech prvních třídách „navštívili“ žáci 1. ročníků vybrané evropské státy.
Do Polska se vydali s Bolkem a Lolkem, v Rusku utíkali spolu se Zajícem Vlkovi, v Belgii se
schovávali spolu s celou šmoulí vesnicí před Gargamelem, ve Velké Británii hledali med s
medvídkem Pú a jeho kamarády a n Žáci druhých tříd oslavovali Halloween, nejen úžasnými
kostýmy, ale i prací na různých úkolech, které pro ně připravili jejich paní učitelky. Četli
zajímavé vyprávění o Halloweenu, v němž si museli nejprve dolepit chybějícími texty ve
tvaru netopýrů a duchů. Potom četli a odpovídali na otázky k textu, hráli Kimovku, kreslili k
ní obrázek, hledali obrázky s motivy Halloweenu, počítali příklady a vyráběli si halloweenské
lampičky.
a Slovensku si pohráli s Kubkem a Maťkou.
Žáci třetích až pátých tříd putovali s panem Kocúrkem po Mexiku. To pak bylo odrazovým
můstkem pro další aktivity v dílnách. Třeťáci se svými paními učitelkami zavítali mezi
mexické indiány. Rozluštili jejich krátké vzkazy psané obrázkovým písmem, sestavili rčení,
přiřadili pojmy k obrázkům, vyráběli tomahawk a korále. Každá skupina si poté připravila
krátkou prezentaci pro ostatní.
Čtvrťáky a jejich paní učitelky nejprve seznámila v krátkém dokumentárním filmu ČT
mexická školačka Rosita s životem mexických školáků, zvyky a tradicemi mexické rodiny, na
což navázala přednáška. Po přednášce žáci pracovali na různých úkolech a s materiály, které
si sami vyhledali, vytiskli a přinesli. Někteří dokonce přišli na projektový den stylově
oblečeni v tradičním mexickém sombreru, vybarvovali ponča s typickými mexickými vzory a
vyráběli ve skupinkách postery.
Páťáci tentokrát poznávali zemi 7 107 ostrovů - Filipíny. Přednáška s fotografiemi o chudých
čtvrtích (slumech), kde děti žijí v pro nás nepředstavitelných podmínkách, jim doslova brala
dech. Dozvěděli se, že objevitelem Filipín se stal portugalský mořeplavec Fernao de
Magallheas, ale jméno země nese po španělském králi Filipovi. Dále že na Filipínách žije
roztomilý nártoun, že zemi postihuje asi 19 tajfunů ročně, že erupce sopky Mt. Pinatubo byla
největší ve 20. století, že děti ve školách nosí uniformy, že cestování autobusem je pro
Evropana nezapomenutelný zážitek, že pro děti v chudých čtvrtích je denní obživou rýže, že
se zde nacházejí Čokoládové hory - ale zapomněli se zeptat, z čeho vlastně jsou …
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Žáci druhého stupně byli namícháni do věkově nestejnorodých dílen, poskládaných z 6. – 9.
ročníků. Na začátku projektového dne se žáci sešli se svými třídními učiteli ve svých třídách,
kde proběhla kontrola docházky a organizační záležitosti nezbytné k hladkému průběhu
celého projektového dne. Potom se žáci rozešli do dílen, které si v uplynulém týdnu sami
vybrali. Po úvodním seznámení s cíli, úkoly a průběhem dne se pak aktivně zapojili do práce
ve svých dílnách a postupně se vystřídali podle předem daného časového harmonogramu na
přednáškách o Mexiku a o Filipínách.
Po přibližně dvouhodinovém bloku přednášek se žáci vrátili do svých dílen k jednotlivým
učitelům, kteří připravili program navazující na zmiňovaná témata.
Žáci zahájili své dílny ve většině případů brainstormingem nebo myšlenkovou mapou,
poslouchali hymnu, seznámili se s obrázkem vlajky, orientovali se na mapě, vyhledávali
informace z různých zdrojů, např. shlédli část dokumentárního filmu z cyklu pořadů ČT
Cestománia a vyplnili během filmu otázky v pracovním listu, tvořili rozhovory ze základních
frází filipínštiny, naslouchali, spolupracovali, lepili prezentace, diskutovali, kreslili, upekli a
ochutnali bramborové placky a mexické tortilly, oslavili mexický svátek mrtvých“ Día de los
Muertos“ ozdobením obličeje nápaditou kresbou lebky.
V průběhu dne v jednotlivých dílnách vyučující zařadili zmínku o znění Úmluvy o právech
dítěte, žáci se dozvěděli, proč je důležité znát svá práva, a zjistili, jak žijí jejich vrstevníci a
zda jsou všude dodržována dětská práva. Vyučující k tomu využili webovou stránku
www.UNICEF.cz, kde lze nalézt základní informace o právech dětí, plakáty, videa, text
samotné Úmluvy, a také zmínku o tom, co se podařilo dosáhnout za 25 roků její existence.
Na závěr provedli žáci hodnocení a sebehodnocení. Většině žáků prvního stupně se
projektový den líbil a uvedli, že se dozvěděli se něco zajímavého a nového. Převážná většina
žáků druhého stupně uvedla, že se jim podařilo splnit úkoly, které byly žáky hodnoceny jako
zvládnutelné, žáci si vzájemně pomáhali a na práci měli dost času. Žáci si celé dopoledne
užili, dozvěděli se spoustu nových informací o Mexiku a o Filipínách, o životě a tradicích
jejich obyvatel.
Postery, dokumentující práci v jednotlivých dílnách, vytvořili žáci prvního a druhého stupně a
rozvěsili je po škole.
Celý projektový den mapoval redakční štáb, fotil, natáčel, vytvářel rozhovory. Dokumentaci
lze nalézt na webových stránkách školy a také ve školním časopise.
A.2) Environmentální výchova
Škola má vlastní plán, jeho body se prolínají ve vzdělávání obou stupňů. Koordinátorkami
EVVO jsou p.uč. Mgr. J. Horáková a M. Palatová, za vedení školy poskytuje podporu p.
zástupkyně Mgr. D. Červová.
Na II. stupni si žáci mohou vybrat volitelný předmět Ekologické praktikum (7. - 9. ročník).
Naše školní ekologické projekty
EKOškola – celoškolní,
mezinárodní

Lišejníky – volitelné Ekologické
Praktikum
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ZOO Praha – 8. r. Přírodopis

Les ve škole – volitelné
Ekologické Praktikum - celostátní
projekty

Třídění odpadu - celoškolní

Výchova k ekologicky odpovědnému myšlení a chování probíhá ve všech třídách ZŠ Chrast
formou práce zástupců Ekorady, kteří delegují úkoly na své třídy. Ekorada ve třídách
vytvořila Ekokodex, který je vyvěšen ve vstupní hale školy. Ekologické aktivity spočívají
v třídění odpadu, úsporách energie a dalších. Schůzky EKORADY probíhají 1 x za 14 dní
vždy v pondělí od 7:35 hodin. Členové EKORADY tak stihnou přenést informace do tříd na
třídnickou hodinu Výchova osobnosti. Informovanost celé školy o ekologických aktivitách a
jednotlivých úkolech se velmi zlepšila. Členové porady pomáhali při organizaci celoškolního
projektového dne Den Země a zdraví.
Během tohoto školního roku se Ekorada opět zaměřila na důsledné třídění odpadu. Členové
Ekorady každý měsíc dvakrát hodnotili třídění v jednotlivých třídách, motivací pro dobré
třídění byla odměna – vstupenky do multikina zdarma pro celou třídu. Vítězná třída 3. A jela
za odměnu do Multikina do Pardubic.
V celé škole členové Ekorady rozmístili vlastnoručně vyrobené a zalaminované plakátky
motivující k úsporám energie k vodovodním bateriím a k vypínačům.
EKORADA také pokračovala v obnoveném sběru starých baterií, které jsou následně
ekologicky likvidovány – RECYKLOHRANÍ.
EKORADA má svou nástěnku ve spojovací chodbě u tělocvičny, kde celá škola i návštěvy
mohou najít důležité informace.

Žáci 4. ročníku připravili pro prvňáky projekt na téma třídění odpadů.
Od 19.6.2014 má naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA. Tento titul je škole udělen na
2 roky, v roce 2016 jej bude škola obhajovat při auditu.
V únoru 2015 proběhla v rámci rozvíjení environmentální výchovy beseda s lesníkem Ing.
Janem Svobodou z Polesí Nasavrky o ekosystému lesa, v dubnu 2014 beseda s p. N.
Gutzerovou – botaničkou i s výletem do okolí Chrasti.
Ve škole se každoročně organizuje projektový den – Den Země a zdraví. 29. 4. 2015
proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země, který se na celém světě každoročně slaví
22. 4. Žáci z prvního stupně se svými vyučujícími měli pod vedením paní učitelky Palatové a
členů EKO rady připravený program, který byl přírodovědně a ekologicky zaměřený.
V prostoru venkovního hřiště pracovala firma TONDA OBAL NA CESTÁCH, v tělocvičně
se uskutečnila velmi poutavá přednáška o plazech za přítomnosti mnoha živých exemplářů.
Celý druhý stupeň se po jednotlivých třídách zúčastnil připravených programů. Žáci šestých
tříd se vypravili do lesa, kde po domluvě s panem revírníkem Svobodou měli připravený
velmi zajímavý program, který jim rozšířil znalosti o lese jako ekosystému. Žáci si mohli
vyzkoušet, jak se vysazují nové sazeničky stromků. Odměnou jim byla střelba ze vzduchovky
do pohyblivých terčů a výborná svačina. Sedmáci si vyslechli přednášku paní botaničky Nadi
Gutzerové o zajímavých botanických lokalitách v okolí Chrasti a společně navštívili
zámeckou zahradu. Osmé třídy zpočátku popadal strach z přednášky o exotických plazech, ale
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nakonec se přednáška líbila. Po dobrodružném zážitku si žáci prohlédli Chrast z našich
vodáren v Chrasti a v Chrašicích. Třídy 9. A a 9. B se vypravily na nedalekou čističku
odpadních vod do Chrašic.
B)Projekty a projektové vyučování, integrovaná tématická výuka

B.1 Krátkodobé projekty a Integrovaná tematická výuka

Třídní
Třída

datum

1.A,B,C Duben 2015
+ 4.A,B

1.B

30.4.2015

1.B

14.5.2015

1.B

11.6.2015

1.B

12.5.2015

2. B
2. B

Prosinec
2014
duben 2015

3. A,B

7.11. 2014

3.A,B

11.6. 2014

3.A,B

4. A, B

4. A, B

Projekt nebo
Téma ITV
Třídění
odpadů – pro
1. r. připravila
4. třída
Na statku –
procvičení
poznatků
z Prvouky
Normální je
nekouřit
Peníze kolem
nás – fin.
gramotnost
Tělesa –
využití
stavebnic v
matematice
Čertoviny
Kočičí den prvouka
Barevný den

Co si dáme
k snídani –
fin.gramotnost
V průběhu
Okénkový den
školního
– rozvoj
roku
pracovní
kompetence
Chaloupková Práce
Rydlová
v zemědělství,
ZD Rosice
Chaloupková Návštěva
Rydlová
MěÚ Chrast

učitel
Chaloupková,
Rydlová,
Kodešová,
Malinská,
Fenyková
Kodešová

Kodešová
Kodešová

Kodešová

Horáková
Horáková
Dvořáková,
Palatová
Dvořáková,
Palatová
Dvořáková,
Palatová

Seznámení
s výsledky
práce v ZD
Funkce
starostky,
beseda se
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19.9.
2014
8.10.
2014

4. A, B

4. A, B
4. A, B

4. A, B
4. A, B
4. A, B
4. A, B
4. A, B
4. A, B
4. A, B
4. A, B
4. A, B
5.A,B
5.A,B
5.B
5.B
5.B
5.B
5.B

5.B
5.B
5.r.-9.r.
6.AB

Chaloupková Znáte své
Rydlová
město a
muzeum?
Chaloupková Motivační
učení
Rydlová
Chaloupková Záchranná
Rydlová
stanice
Pasíčka

Chaloupková
Rydlová
Chaloupková
Rydlová
Chaloupková
Rydlová
Chaloupková
Rydlová
Chaloupková
Rydlová
Chaloupková
Rydlová
Chaloupková
Rydlová
Chaloupková
Rydlová
Chaloupková
Rydlová
13.1.2015
16.6.2015
Listopad
2014
Listopad
2014
Květen
2014
Květen
2014
Červen
2014
Listopad
2014
Březen
2014
V.Havlová
Kmošková
V.Havlová

Jak třídíme
odpad?
Pravěk
Včela
medonosná
Karel IV

starostkou
Dějiny
Chrasti

8.10.
2014

Práce
18.11.
s knihou
2014
Sovy našeho 2.12.2014
kraje,
ochrana
zvířat ve
volné přírodě
Program pro 13.2.2015
1. ročníky
Život v pravěku
27.2.2015
Význam chovu včel

20.5.2015

Vláda Lucemburků

22.5. 2015

ROZUMÍME Rozpočet domácnosti
1.10.2014
PENĚZŮM
ROZUMÍME Jdeme na nákup, kontrola 15.10.2014
PENĚZŮM
cen
ROZUMÍME Osobní rozpočet
10.2.2015
PENĚZŮM
ROZUMÍME Kapesné, osobní účet
10.4.2015
PENĚZŮM
ROZUMÍME Výdaje domácnosti,
6.5.2015
PENĚZŮM
plánování dovolené
Cestovní kancelář
Jáchymová, Celnarová
Holocaust
Volejník
Mandala dětem
Celnarová
Den deskových her

Celnarová

Proč nekouřit?

Celnarová

Jak na reklamu?

Celnarová

Rozprávka o pažravom
Petríkovi aneb Rozumíme
slovenskému jazyku?
Lidová rčení

Celnarová

Základy průzkumu a statistiky

Celnarová

Bezpečný internet

Únor 2015

Animovaný film

Říjen 2014
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Celnarová

9.AB
8.B
4.A
4.B
5.A,B

V.Havlová
Kmošková
Září 2014
Září 2014
Červen
2015

Móda
Květen 2015
Statistika
Květen 2015
Jsem cyklista
Chaloupková
Jsem cyklista
Rydlová
Příběhy bezpráví – připravili
Volejník
deváťáci pro 5.tř. (v ŠVP –
Vlastivěda)
6.A,B
průběžně
Pravěk – propojení VV – dějiny
Havlová Vl.
umění a Dějepisu
6.A,B
průběžně
Animovaný film – tvorba rifových
Havlová Vl.
animací v PC (ICT + VV)
8.A,B, 9.A,B Říjen 2014, Rozumíme penězům
Žejdlíková,
duben 2015
- Kupujeme auto
Broďáková
- Hospodaření domácnosti
- Dovolená
9.A,B
29.5.2015
Den dětí pro I. stupeň
Modráčková,
Kmošková
9.A,B
Listopad
Příběhy bezpráví
Volejník
2014
9.A,B
průběžně
Móda – Vv, VkZ, D
Havlová Vl.
Tř. učitelé
1.-5. r. +
29.5.2015
Deváťáci připravili pro I.stupeň Den
9.A,B
dětí
Celá škola
Jaro 2015
Sněhuláci pro Afriku – charitativní
Všichni vyučující
projekt
redakční
rada
časopisu
Chrastpark

Celý školní
rok

Reportáže ze školních akcí do
školního časopisu

p.uč. Vl. Havlová,
A. Šlechtová

Celoškolní (v rámci celostátních):
1. (Ne)bezpečný internet – Safer Internet - Kyberšikana v únoru 2015
B.2 Střednědobé projekty
3. A, B – Okénkový den – prvky inkluzívního vzdělávání
(sebekontrola, požádá o pomoc, poskytne pomoc při řešení úkolů)
2. A, B – Škola v přírodě (Štíří Důl)
3. A, B – Plavecký kurz
4. A,B - Plavecký kurz
4. A,B – Kurz dopravní výchovy (10 lekcí + dopravní hřiště) – průkaz cyklisty (p.uč.
Žejdlíková)
4. A, B – Škola v přírodě (Štíří Důl)
1. - 9. ročník – Ochrana člověka za mimořádných okolností (třídní uč. a uč. TV)
6.A,B – ZAJOCH – 1.-3.9.2014 – adaptační kurz
B.3 Dlouhodobé projekty – školní i celostátní
• Celá škola se zapojila do projektu Demokratická škola – průběžně jsou
naplňována kritéria v běžném životě školy
• 5.B - Jak roste čtenář (p. uč. Celnarová)
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• 3.A Čtení není nuda (p.uč. Dvořáková)
• Čtení pomáhá – 3. ročník (p.uč. Dvořáková, Palatová)
• 7. ročník - Ekologické praktikum – Lišejníky (p. uč. Horáková), Les ve škole (p. uč.
Horáková) žáci Ekologického praktika se účastnili v loňském školním roce tvorby
nového celorepublikového metodického materiálu v tomto programu, který je zaměřen
na vzdělávání o lese z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. Metodika
byla ověřována ve vybrané třídě přímo ve výuce a žáci se aktivně zapojovali do
metody projektového vyučování. Program zajišťovalo Sdružení TEREZA, se kterým
naše škola již několik let dobře spolupracuje. Všechny materiály, které v tomto
projektu vznikly, naše škola bezplatně využívá ve výuce.
• 8.r. – Finanční gramotnost – Rozumíme penězům – 1 projektový den (Hospodaření
domácnosti) + prolínání do výuky matematiky a českého jazyka (p. uč. Žejdlíková a
Broďáková připravily, realizovali třídní)
• 9.B. - Finanční gramotnost – Rozumíme penězům – 1 projektový den (Hospodaření
domácnosti) + prolínání do výuky matematiky a českého jazyka (p. uč. Žejdlíková a
Broďáková)
• V předmětu Svět práce pracují žáci s deskovou hrou ECONOMICA – zaměřeno na
rozvoj finanční gramotnosti
• Hravě žij zdravě – 2.9.2014 – 31.12.2014 - do internetová soutěž 5.B

B.4 Mezinárodní dlouhodobé projekty
e-Twinning
V 7. ročníku jako volitelný předmět – p. uč. J. Havlová
B.5 Celostátní dlouhodobé projekty – pro naši školu jsou zdarma – podpořeny ESF nebo
jinými subjekty
1. Finanční gramotnost – Rozumíme penězům
Projekt společnosti AISIS Kladno. Základní principy projektu Rozumíme penězům:
Vzdělávání pedagogů v této problematice v naší škole neskončilo – p.uč. Broďáková a
Žejdlíková se zúčastnily kurzu Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické
metody výuky.
2. Ovoce do škol, mléko do škol
Žáci I. stupně dostávají bezplatně ovoce, dodavatelem pro naši školu je firma BOVYS. Druh
ovoce či zeleniny není možno si vybrat, distribuci dětem a skladování prováděla p. uč.
Chaloupková. Tento projekt pokračoval již pátým rokem. Dodavatelem školního mléka je již
mnoho let Mlékárna Hlinsko, distribuci zajišťuje p. uklízečka J. Žáková.

B. 6 Krajské projekty a regionální projekty – podpořené z fondů ESF
1. Projekt Chodím do práce v Pardubickém kraji – žáci 8. ročníku po přihlášení na
stáže formou vyplnění dotazníků absolvovali stáže ve vybraných firmách, kam je
doprovázela p.uč. T. Grassinger. Jednalo se o 17.9.2014 firma DEKOR Chrudim,
3.10.2014 ZŠ Rosice (žák měl zájem o pedagogický obor), 7.10.2014 HZS PK

58

2. Projekt Technohrátky – Pardubický kraj – 7. - 9. ročník - exkurze žáků do
středních odborných škol, vydávání bulletinu na podporu technického
vzdělávání.
3. „Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji“ :
CZ.1.07/1.2.13/03.0011, který realizuje Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice
– zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje. Paní
učitelka Mgr. Dana Dvořáková složila úspěšně závěrečné zkoušky a vede kroužek
logopedie – v rámci udržitelnosti tohoto projektu jsou pravidelná setkávání
proškolených logopedů – viz. DVPP a viz. kroužky.
4. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání - Střední škola zemědělská a
Vyšší odborná škola Chrudim – příjemcem je Krajský úřad Pardubického kraje
– projekt spočívá v exkurzích do výuky Chemie a Biologie ve výborně
vybavených učebnách SŠZem. Chrudim, v exkurzích do firem zaměřených na
zemědělskou výrobu. Smyslem projektu je podpořit technicky zaměřené obory
vzdělávání v Pardubickém kraji.
B. 7 Celoškolní projektové dny
1)
2)
3)
4)
5)

Jak žijí děti na světě (22.10.2014)
Den Země a zdraví (29.4.2015)
Pracovní dílny – před vánočním jarmarkem
Pracovní dílny – před velikonočním jarmarkem
(Ne)bezpečný internet - Safer internet (v únoru 2015) – formou dotazníků zjišťovala
paní učitelka rizikové oblasti ICT– budeme pokračovat a pracovat s výsledky
dotazníků v příštím školním roce.
6) Kritéria demokratické školy – Centrum pro demokratické učení Praha - plní průběžně
celá škola (naše škola byla oceněna certifikátem Demokratická škola)

Další aktivity školy:
Velmi důležitou aktivitou v naší škole je bezplatná příprava žáků na přijímací zkoušky, začíná
již v 8. ročníku a v devátém ročníku je pravidelná každý týden. Záleží jen na žácích, zda
využijí, či ne. Další aktivitou je pravidelná reedukační péče vyučujících o žáky se SVP. O této
činnosti si asistentky vedou přehledné záznamy.
Sběr bylin má již několik let na starosti p. uč. Žejdlíková
Sběr pomerančové kůry: 260 kg
Sběr kaštanů: 1 148 kg
Sběr šípku: 452 kg

Besedy, výstavy
Besedy
- Paleta Chrudim – Jeden za všechny, všichni za jednoho (pro 1. třídy)
- Antisemitismus a holocaust – projekt Centra vzdělávání a dialogu ICEJ ČR – p. Vavříková 9. r. – 28.11.2014
-Motivační hry pro čtení
- Láska ano, děti ještě ne - 9.A,B - kino Chrudim
- S úctou k životu – přednáška o nemoci AIDS, lásce, sexu a věrnosti – 9.A,B
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-Čas proměn- MP promotion,s.r.o. – reprodukční zdraví pro dívky 6. r.
- Beseda o lese s revírníkem p. Svobodou – 6. r.,
- Beseda s Tomášem Kvochem – paralympionikem, vojákem Martinem Kobosilem – v rámci
celoškolní dlouhodobé akce Chrast má talent zveme úspěšné bývalé žáky
Hravě žij zdravě – 5.A,B
Příběhy bezpráví – Beseda s pamětníkem J. Horákem a promítání filmu Z deníku Ivany A.21.11.2014
IPS Úřadu práce v Chrudimi – Beseda o volbě povolání a činnosti úřadu práce – 9.A,B
Beseda s Dominikem Nekolným
Beseda Linka důvěry – Ústí nad Orlicí – 13.10.2014
Zeměpisné přednášky
22. 10. 2015 - v rámci projektového dne Jak žijí děti na světě
Výstavy
- ve škole – putovní výstava – Mandala dětem
Retrogaming – 9.A,B – historické počítače – 16.9.2014
Dny české státnosti – státní symboly ČR – 6.A,B – 22.10.2014
Od hliněné destičky k tabletu – VČM Pardubice – 6.A,B – 18.12.2014
Kultura
Pravidelné předplatné do Východočeského divadla v Pardubicích zajišťuje již léta p. uč.
Modráčková
divadelní předplatné 44 žáků – doprovod B. Broďáková, V. Havlová, J. Havlová
Bulgakov: Zojčin byt
Valentine: Mezi nebem a zemí
Seidler: Králova řeč
Shakespeare: Romeo a Julie
Eco: Jméno růže
Neilson: Lháři

Filmová představení
Vítězná třída v třídění odpadu 3.A + Ekorada – Pardubice – Pírkovo dobrodružství
Festival Jeden svět – dokumentární filmy o lidských právech – 9.A,B, 5.A,B, 8.A,B

Kulturní akce
Aktivní …naši žáci četli, hráli, zpívali…
• Žáci 8.B hráli na jevišti Divadla K.Pippicha v Chrudimi představení „Království
přání“ (p.uč. Broďáková ve spolupráci se ZŠ speciální Chrudim a MŠ Na Valech
Chrudim – výtěžek ze vstupného na charitu)
• Žáci 8.B zahráli pohádku pro MŠ „Setkání u Aničky“ – 29.5.2015
Pasivní … diváci…
Memento – 7.-9.r. – divadlo jednoho herce u nás ve škole – 26.11.2014 – protidrogová
prevence
SOLIDEO – netradiční dechové hudební nástroje – koncert spojený se soutěží – 16.4.2015
Divadlo Chrudim – Indiáni ze šuplíku – 18.11.2014 – 3.A,B
Divadlo Pardubice – Hrátky s čerty – 3.A,B, 4.A,B – 15.12.2014
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Koncerty žáků v sále ZUŠ Chrast – S písničkou po České republice– 6.5.2015 – 1. – 5.
Ročník
Divadlo Pardubice - 2.A,B
Kulturní dům Skuteč - Jak princezna Máňa vysvobodila Martina z pekla - 1.A,B,C
Klášter Podlažice – beseda s varhaníkem p. Pošvářem – 7.A,B – 31.10.2014
Divadlo Pardubice – Tučňáci na arše – biblický příběh – 5.A,B – únor 2015
Rusalka v Národním divadle v Praze – 9.A,B – 13.5.2015
Divadlo Hradec Králové – Richard III. – 13.3.2015 – 8.A,B
H) Výlety a exkurze
Výlety
Třída
Datum
1.A,B,C 16.6.2015
2.A,B
16.6.2015
3.A,B
2.6.2015
4.A,B
5.6.2015
4.A,B
18.6.2015
5.A,B
2.6.2015
6.A
1.6.2015
6.B
5.6.2015
7.A
16.6.2015
7.B
16.6.2015
8.A
18.6.2015
8.B
1.-2.6.2015
9.A
18.6.19.6.2015
9.B
11.-12.6.2015
Exkurze
Třída
2.A,B,
3.A,B,
4.A,B, 8.A,B
4.A,B
4.A,B
6.A
6.A,B
6.B
7.A,B
8.A,B

9.A chlapci
9.A,B
9.B chlapci
9.A,B
9.A,B
9.A,B

Cíl cesty
Naučná stezka Chrast – Vrbatův Kostelec
Zámek Slatiňany
Planetárium a akvárium Hradec Králové
Letiště Pardubice
Chacholice – pěší sportovně zaměřený 2. výlet
Praha – památky také z parníku na Vltavě
Planetárium Hradec Králové, plavba parníkem po Labi
Pardubice – Lasergame a prohlídky města
Aquapark Pardubice
Praha – Národní technické muzeum, procházka Prahou
Kino Pardubice
Praha – památky a ZOO – projekty v ŠVP pro 8.r.
Hradec Králové - Stříbrňák
Seč

Datum
2.12.2014
5.12.2014
12.12.2014
19.9.2014
8.10.2014
16.10.2014
1.- 3.9.2014
16.10.2014
16.10.2014
V průběhu
roku

28.11.2013
21.10.2014
28.11.2013
21.10.2014
30.3.2015
22.10.2014

Cíl cesty
Záchranná stanice pro zvířata Pasíčka

ZD Rosice – práce v zemědělství
MěÚ Chrast – práce zastupitelů a úředníků
Všestary – Centrum experimentální archeologie - D
Zajoch – adaptační kurz
Všestary – Centrum experimentální archeologie - D
Nasavrka – Keltské oppidum a výstava
Návštěvy výuky v hodinách Chemie a Biologie v odborných učebnách
SŠ Zemědělské Chrudim, exkurze do Oseva Agri Kočí, školní statek
Vestec– projekt Podpora technického vzdělávání v Pardubickém kraji
– příjemce KÚ PK
Soutěž v technické zručnosti SPŠTaS Chrudim
Přehlídka SŠ Chrudim
Soutěž v technické zručnosti SPŠTaS Chrudim
Přehlídka SŠ Chrudim
Osvětim
Elektrárna Dlouhé stráně
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Dívky 9.A,B

17.12.2013

9.A,B

3.11.2014

8.A,B
Žákovský
parlament
2 členové
žákovského
parlamentu +
p. řed.
Budínská
Skupina žáků
7.-9.r. NJ II.

4.5.2015
14.10.16.10.2014
24.11.2014

18.12.2014

Obchodní akademie Chrudim – „Cesta za pokladem“ – motivační
návštěva SŠ před podáním přihlášek
Přednáška o volbě povolání na IPS ÚP Chrudim + okresní státní archív
Chrudim
První strojírenská Chrast- o volbě povolání
Výjezdní adaptační kurz žákovského parlamentu Vrbatův Kostelec
Prezentace školy v Senátu ČR Praha

Adventní zájezd do Lince

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Při Základní škole, Chrast, okres Chrudim pracuje Komunitní škola Chrast, o.s., kde jsou
pořádány vzdělávací akce pro dospělé. Komunitní škola Chrast má v rámci doplňkové
činnosti ZŠ, Chrast, okres Chrudim pronajaty učebny a tělocvičnu školy. Ředitelka ZŠ je
zároveň zakladatelkou a ředitelkou Komunitní školy. Protože Komunitní škola Chrast, o.s. je
neziskovou organizací, veškerý výtěžek z činnosti je věnován formou účelově neurčených
darů na provoz ZŠ Chrast, okres Chrudim.
XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Projekty – žádost a realizace školní rok 2014/2015
1.

Škola digitálního věku – MŠMT – partnerství s firmou TEMPO training a cosulting –
751 650,-Kč (proškolení celého ped.sboru v ICT dovednostech, nákup 20x notebook)

Učíme Český a Anglický jazyk – MŠMT – 372 217,-Kč (studijní pobyt 1 pedagožky
v zahraničí – Aj, studijní pobyt skupiny žáků v zahraničí – Aj, nákup nejméně 300
kusů knih
do školní knihovny, proškolení pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků) –
realizace od
1.7.2015 do 31.12.2015
3.
Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVPZV v roce 2014 – nákup
učebnic
Německý jazyk – 11 700,-Kč (prostřednictvím Pardubického kraje)
4.
Podpora zabezpečení školy a šk.zařízení – MŠMT – podali jsme, ale nebyli jsme
podpořeni
5.
Lesy ČR – Mikroskopy – podali jsme, k 31.8.2015 nemáme vyjádření.
6.
Nadace Women for Women – obědy pro žákyni za sociálně znevýhodněného
prostředí.
7.
Výzva č.57 – OPVK – Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání –
Šablona č.1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – podáno
25.8.2015 – realizace v případě podpoření od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 – 204 112,-Kč
2.
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XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Odborová organizace – společně s vedením školy vždy zástupci odborů projednávají
záležitosti chodu školy v souladu s kolektivní smlouvou, která je uzavřena na dobu neurčitou
a k ní jsou dle potřeby vypracovány dodatky.
Spolupráce s dalšími organizacemi:
VAK Chrudim (exkurze při projektovém dnu Den Země a zdraví)
Městské muzeum Chrast – výstavy
Okresní muzeum v Chrudimi
Lesní správa Nasavrky
LVÚ Přestavlky ve školním klubu při práci v kroužcích, kroužek Pěvecký sbor Zvoneček
ZŠ Hrochův Týnec – sportovní soutěže Hrošiáda a Hrochovy hry
ZŠ Jarovnická Vysoké Mýto - Školympiáda
ZŠ Rosice – několik žáků navštěvuje u nás náboženství a pěvecký sbor Zvoneček
PPP Chrudim – vyšetření žáků se SVP, metodické vedení při vytváření IVP a jejich kontrola
PPP Pardubice – sociometrie, práce s třídními kolektivy
CEDU Praha – Žákovské parlamenty
Portál Výchova ke zdraví – Pardubice
ACET (viz. práce metodiků prevence )
SVP Archa Chrudim
MŠ Chrast
MŠ Řestoky (besedy s rodiči o školní zralosti, návštěvy předškoláků z MŠ Řestoky a MŠ
Chrast v 1.
třídách naší školy)
Oddělení péče o rodinu a dítě - Městský úřad Chrudim
Šance pro Tebe, o.s. Chrudim
Fond ohrožených dětí
Oddělení dávek v hmotné nouzi Úřad práce Chrudim
(s posledně jmenovanými organizacemi je pro nás nutná velmi rozsáhlá spolupráce při řešení
problémů dětí se sociálním znevýhodněním)
Městská knihovna Chrast 8. 6. 2015 Pasování na rytíře řádu čtenářského - 1. ročník
Farnost Chrast – výuka nepovinného předmětu Náboženství – dojíždí i několik žáků
z okolních vesnic
Zvoneček vystupuje s kapelou Šmehydlo a pěveckým sborem Poslední šance
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Svaz protifašistických bojovníků Chrudim
MŠ Rosice – sbor Zvoneček se účastní jejich akcí
Sdružení TEREZA
BOII Nasavrky
XV. Školní družina (zpracovala L. Tesařová)
Hlavním posláním ŠD je odpočinek a relaxace dětí po vyučování. Vytváříme předpoklady k
účelnému využití volného času a vhodně organizujeme jejich odpočinek a relaxaci. Stěžejní
činností naší ŠD je pobyt na čerstvém vzduchu a veškeré pohybové a sportovní aktivity.
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Prvořadým úkolem je vypěstovat u dětí určité návyky společenského chování a sebeobsluhy,
rozvíjet jejich aktivitu, tvořivost a smysl pro kolektiv. Poskytujeme také dostatek prostoru pro
uplatnění jejich zájmů. Naše výchovně vzdělávací činnost nenapodobuje vyučování ve třídě,
ale naopak nám dovoluje zcela neformální pojetí práce, zachovává určitou uvolněnost,
probíhá v radostné atmosféře a je přitažlivá a netradiční. ŠD koordinuje spolupráci se školou,
vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a jsou v pravidelném kontaktu s rodiči.
Klademe veliký důraz na bezpečnost dětí a vytváření správných sociálních návyků a
vlastností.
Po celý školní rok pracujeme podle celoročního plánu práce sestaveného na začátku školního
roku. Letos jsme obohatili činnost školní družiny o dvě kulturní vystoupení – jedno hudební a
druhé dramatické. Obě vystoupení se dětem moc líbila, a proto je chceme zrealizovat i
v příštím školním roce.
Kapacita ŠD byla opět zcela naplněná – 3 oddělení – celkem 90 přihlášených dětí. První
oddělení vedla p.vych. Pátková, druhé p.vych. Tesařová a třetí p.vych. Floriánová (za ni
v nemoci zastupovala p.Lenka Špačková).
Provoz je přizpůsoben požadavkům rodičů: ranní ŠD od 6:00 hod a odpolední končí v 16:30,
v pátek v 16:00 hodin. Po celou provozní dobu byla ŠD plně využívána.
Všechna oddělení ŠD i ŠK celoročně úzce spolupracují.
Přehled činností ve školní družině:
Podzim:
- vycházky do přírody, sběr přírodnin – využití na VV a PV
- podzimní výzdoba ŠD vlastními výrobky
- sportovní a rekreační činnost – hřiště u školy, tělocvična
- hry a soutěže
- odpočinkové činnosti
- činnosti pracovní, výtvarné, hudební, přírodovědné zaměřené k podzimu
- netradiční výtvarné techniky
- strašidelný týden – dýně, duchové
- drakiáda
Zima:
- zimní radovánky na sněhu
- vycházky do zimní přírody
- vyrábění na vánoční jarmark
- zpívání vánočních a zimních písniček
- vánoční besídka a ochutnávkou cukroví
- příprava dárků pro budoucí prvňáčky
- čertovský a adventní týden
- pohádkové proměny (karnevalové masky, karnevalové odpoledne v tělocvičně)
Jaro:
- jarní výzdoba ŠD
- vyrábění na velikonoční jarmark
- jarní úklid před školou a na dětském hřišti
- přáníčka a dárečky ke Dni matek
- masopustní týden
- velikonoční koledy a jarní písničky
- jarní sportovní rekordy
- s knížkami jsem kamarád – využití školní knihovny
- výstavka výrobků dětí z kroužku Tvořílek
- mezidružinový čarodějnický rej
- vládce nebes soutěž o nejdelší hod vlaštovkou
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Léto:
- družinové olympijské hry
- zábavné soutěže – super holka, super kluk
- program ke Dni dětí – soutěže
- rekreační a odpočinková činnost venku
V rámci ŠD a ŠK pracuje kroužek Tvořílek, který vede p.vych. Floriánová a p. vych.
Kurbelová. Paní vychovatelky seznamují děti s nejrůznějšími netradičními výtvarnými
technikami a rozvíjí zájem o ruční práce.
Se ŠD i letos spolupracovala bývalá ředitelka školy p. Mrázková, která vedla kroužek „Čtení
(s)paní“.
Paní vychovatelky Tesařová a Pátková absolvovaly kurz „Zdravotník zotavovacích“ akcí
v ČČK Chrudimi a tím velmi pomohou v příštích letech zajišťování školy v přírodě.

V Chrasti dne 31. 8. 2015

----------------------------------------------------------Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy
Výroční zpráva předána ke schválení školské radě dne 31. 8. 2015 elektronickou poštou.
Školská rada souhlasí s touto předloženou Výroční zprávou ZŠ, Chrast, okres Chrudim
za školní rok 2014/2015.

Datum:
Podpisy členů:
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