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1 Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
Identifikátor školy
IČO

Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768
Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim 3
600090230
70888124

Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky

469 630 367 / 469 630 173
zs.drpeska@seznam.cz
www.zspeska.cz

Právní forma

příspěvková organizace

Ředitel školy
Statutární zástupce ředitele
Zástupce ředitele
Ekonom

Mgr. Jaroslav Víšek
Mgr. Zdeněk Chaloupka
Mgr. Veronika Pluhařová
Ivana Tůmová

Název zřizovatele
Adresa
IČO
Právní forma

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
00270211
Obec

Odloučená pracoviště
II. stupeň
Tělocvična

537 01 Chrudim, Husova 9
537 01 Chrudim, Palackého 47

1.2 Školská rada
člen
Ing. Martin Pilař
Miroslava Boržíková
Kysilková Iveta
Korbelová Vendula
Šárka Steklá
Veronika Pluhařová

zástupce města
zástupce města
zástupkyně rodičů
zástupkyně rodičů
zástupkyně školy
zástupkyně školy (předsedkyně)

1.3 Charakteristika školy
K 1. 7. 2008 došlo ke sloučení dvou škol Základní školy, Chrudim, Husova 9 a
Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 v jednu školu, která nese název Základní škola,
Chrudim, Dr. Peška 768. Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky. Na
prvním stupni je po třech třídách v každém ročníku, na druhém stupni je zpravidla po
dvou třídách v každém ročníku (v 6. ročníku tři třídy).
Škola sídlí ve dvou budovách. Od školního roku 2011/2012 probíhá v budově Dr.
Peška výuka žáků 1. stupně a v budově Husova výuka žáků 2. stupně.
Budova v ulici Dr. Peška je situována ve starší zástavbě, v klidném a nehlučném
prostředí. Budova je obklopena velkým množstvím zeleně. Dobře dostupné je
autobusové i vlakové nádraží, městská hromadná doprava (bez nutnosti přecházet
hlavní silnici). Jedná se o budovu vzniklou v roce 2001 rekonstrukcí jednoho
z původních objektů ZŠ Husova a přistavěním nové části, převážně s odbornými
pracovnami. Tato budova má společný dvůr se základní uměleckou školou. Kapacita
budovy je 500 žáků.
Budova v ulici Husova byla založena zemskou školní radou již v roce 1893. V
roce 1897 byla rozdělena pod dvě správy; na obecnou školu chlapeckou a dívčí. Od
roku 1897 do roku 1953 zde sídlila národní škola chlapecká. Od roku 1953 do roku
1958 zde působila 2. osmiletá střední škola a od roku 1959 základní škola. I tato
budova se nachází v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Kapacita budovy je
300 žáků.

1.4 Počet tříd
Ročník
I. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
II. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem tříd
Školní družina má 5 oddělení.

Počet tříd v ročníku
3
3
3
3
3
3
2
2
2
24

1.5 Počty žáků školy k 30. 9. 2014
ročník počet žáků z toho dívek z toho chlapců
78
28
1.
50
73
33
2.
40
81
37
3.
44
81
39
4.
42
76
46
5.
30
64
38
6.
26
58
21
7.
37
45
20
8.
25
60
31
9.
29
616
293
323
celkem
Školní družinu navštěvuje 150 žáků.

1.6 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet prvních tříd
3

počet dětí zapsaných do prvních tříd
95

počet odkladů
9

1.7 Materiální zabezpečení
Hlavní budova v ulici Dr. Peška disponuje 16 kmenovými třídami, odbornými
pracovnami jazyků, odbornou učebnou informatiky, výtvarné výchovy, hudební výchovy
a multimediální učebnou. Ve škole je plně vybavená školní dílna a cvičná kuchyňka pro
výuku předmětu člověk a svět práce. Součástí školy je tělocvična a gymnastický sál.
Přímo ve školní budově je také školní kuchyně a školní jídelna. Při rekonstrukci a
přístavbě školy byl v roce 2001 vybudován bezbariérový přístup, sociální zařízení a
výtahová plošina do prvního a druhého poschodí pro vozíčkáře. Škola ve své budově
provozuje školní družinu a některé odpolední volnočasové aktivity. Budova je obklopena
vlastní školní zahradou s venkovním hřištěm, lavičkami a speciálním posezením
vybudovaným zejména pro výuku v horkém letním počasí.
Budova v ulici Husova má k dispozici 9 kmenových tříd, odborné učebny fyziky,
chemie a biologie, výtvarné a hudební výchovy, počítačové a jazykové učebny,
tělocvičnu, školní hřiště. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních
pomůcek. V roce 2000 byla provedena přístavba k této budově, kde se nachází jídelna
školy a výdejna. Budova nemá svou vlastní kuchyň, obědy jsou dováženy z kuchyně z
budovy v ulici Dr. Peška.
Škola je uspokojivě vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce
různých předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i
pedagogů je k dispozici školní knihovna, počítačové učebny s internetem. Literatura,

učebnice, učební pomůcky, metodické materiály, počítače a výukový software jsou
průběžně doplňovány novými.
Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup
na internet. Obě budovy jsou propojeny internetovou sítí. Pokračuje přístup do webové
aplikace školy pro rodiče, která obsahuje průběžnou a pololetní klasifikaci žáka a
komunikační systém školy. Na obou budovách jsou využívány moderní počítačové
učebny pro výuku informatiky i ostatních předmětů. Žáci a učitelé na 2. stupni mohou
využívat o přestávkách a odpoledních hodinách wifi síť. V letošním školním roce jsme
zakoupili deset počítačů a tři dataprojektory do učeben a tříd. 1. stupeň jsme dovybavili
dvěma interaktivními tabulemi. Zároveň byl zakoupen počítač do školní jídelny a do
kanceláře školy a multifunkční tiskárna do sborovny na 1. stupeň. Plánujeme další
modernizaci ICT prostředků.
Jsme zapojeni do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. V klimaticky příznivém
období tráví děti školní družiny svůj odpolední pobyt na školní zahradě. Všichni mají
možnost využívat sportoviště v areálu školy. Tělocvičny slouží potřebám školy i
veřejnosti.

2 Vzdělávací program školy
2.1 Vzdělávací program
vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Zdravé,
spokojené a svobodné dítě rádo objevuje život“

zařazené třídy
1. - 9. ročník

2.2 Učební plán školy
ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV a z
koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec.
Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a také s přihlédnutím k
požadavkům rodičů chceme poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní
dovednosti“ žáků, rozvíjet schopnosti nadaných žáků, pomáhat žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních
i mimoškolních sportovních aktivitách, rozvíjet komunikační dovednosti žáků v
mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích i v
sociálních vztazích.
Cílem našeho školního vzdělávacího programu je proměna školy v místo, které
žákovi vytváří vhodné podmínky a otevírá možnosti získávání nových zkušeností,
poznatků a dalšího rozvoje.
Ve vztahu učitel – žák bychom chtěli dosáhnout přirozeného partnerství, úcty,
pochopení a spolupráce. Budeme vést žáky k vzájemné toleranci, umění naslouchat si
a pomáhat druhým. Naopak rozhodně, kvalifikovaně a ve spolupráci s rodiči zasáhneme
proti jedincům, kteří přezírají lidské hodnoty, chovají se agresivně, omezují, ohrožují
nebo šikanují spolužáky.
Ve vyučovacích hodinách máme snahu prostřednictvím nejrůznějších forem a
metod práce zajistit přiměřenost, názornost a propojenost učiva s praktickými potřebami
v současném i budoucím životě. Chceme umožnit všem žákům, aby si každý z nich ve
škole našel prostor ke své realizaci. Chceme vytvářet takové situace, v nichž mají děti
radost z učení, které si samy zvolí. Chceme žáky naučit technikám vedoucím k
objektivnímu sebehodnocení a k předvídání, co zvládnou dobře a s čím mohou mít
problémy.
Chtěli bychom mladou generaci motivovat k nutnosti celoživotního vzdělávání a
osobního růstu ve všech oblastech života společnosti v 21. století, naučit je využívat
získané teoretické poznatky, proměňovat je v praktické dovednosti a nemít obavu je
použít.

Naší vzdělávací perspektivou je výchova mladého člověka, který je schopen
samostatně a svobodně myslet a rozhodovat se jako demokratický občan, který je ze
školy vybaven soustavou kompetencí, potřebných pro život v dospělosti.
Základní priority školního vzdělávacího programu
•
•
•
•
•

škola podporující zdraví
občanská, tělesná, hudební a výtvarná výchova
smysluplnost učení
spolupráce a přiměřenost
motivující hodnocení a sebehodnocení
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
2. cizí jazyk
Matematika
Informatika
Člověk a jeho svět
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Týdenní dotace

1.
9
----5
--2
--------------1
1
1
2
--21

2.
9
----5
--2
--------------1
1
1
2
--21

3.
8
3
--5
1
2
--------------1
1
1
2
--24

Ročník
4. 5. 6.
8 8 5
3 3 3
--- --- --5 5 4
1 1 1
3 3 ----- --- ----- --- 1
--- --- 2
--- --- 2
--- --- 2
--- --- 1
--- --- 1
1 1 1
2 2 2
1 --- 1
2 2 2
--- --- 1
26 26 29

7.
5
3
--5
1
----2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
30

8.
5
3
3
5
----2
2
2
2
1
1
--1
1
1
2
--31

9.
5
3
--4
----2
2
1
2
2
1
--1
2
1
2
4
32

Druhý cizí jazyk je povinný pro žáky 8. a 9. ročníku. Žáci 8. ročníku si vybírali
z německého a francouzského jazyka. Z důvodu malého zájmu o francouzský jazyk, se
tento jazyk v letošním školním roce v 8. ročníku nevyučoval. Všichni žáci 8. ročníku
začali s výukou německého jazyka. Žáci 9. ročníku pokračují ve výuce francouzského,
německého nebo ruského jazyka.

2.3 Volitelné předměty a zájmové kroužky
Nabídka volitelných předmětů je určena pro žáky 6., 7. a 9. tříd.
V 6. a 9. ročníku mají žáci 1 hodinu volitelného předmětu. V 7. ročníku jsou
2 hodiny volitelných předmětů.
název volitelného předmětu
Sportovní výchova
Konverzace v anglickém jazyce
Cvičení z matematiky
Výtvarné činnosti
Konverzace v anglickém jazyce
Cvičení z matematiky
Sportovní výchova
Dramatická výchova
Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka
Mediální seminář

ročník (počet skupin)
6. ročník (1 skupina = 1 hodina)
6. ročník (2 skupiny = 2 hodiny)
6. ročník (1 skupina = 1 hodina)
7. ročník (1 skupina = 1 hodina)
7. ročník (2 skupiny = 2 hodiny)
7. ročník (1 skupina = 1 hodina)
7. ročník (1 skupina = 1 hodina)
7. ročník (1 skupina = 1 hodina)
9. ročník (1 skupina = 1 hodina)
9. ročník (1 skupina = 1 hodina)
9. ročník (1 skupina = 1 hodina)

Týdně se vyučuje celkem 13 hodin volitelných předmětů.
Ve škole nemáme specializované třídy. Nad rámec výuky práce na počítačích
mohou žáci pracovat mimo vyučování s internetem.
Zájmové kroužky:










Angličtina pro nejmenší (pro 1. a 2. ročník)
Angličtina pro pokročilé (2. ročník)
Keramika (1. stupeň)
Sportovní kroužek (1. – 5. ročník)
Sborový zpěv Sluníčka (1. stupeň)
Kroužek vybíjené (1. stupeň)
Kroužek vaření (1. - 5. ročník)
Florbal (1. - 5. ročník)
Vědecké pokusy (1. - 5. ročník)

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Vedení školy tvoří ředitel školy a 2 zástupci ředitele školy. Vzdělávání zajišťuje
39 učitelů, z toho 30 žen. Ve škole působí 1 asistentka pedagoga. V příslušných
odděleních školní družiny působí 5 vychovatelek. Celkový počet správních
zaměstnanců je 17 (z toho 10 zaměstnankyň školní jídelny).
Pracovníci

Ženy

Muži

Učitelé
Asistent ped.
Vychovatelé
Správní
Školní jídelna

30
1
5
5
10

9
0
0
2
0

Celkem

51

11

Plný
úvazek

Zkrácený
úvazek

Splněná
kvalifikace

39
1
5
7
10

31
0
1
7
7

8
1
4
0
3

38
1
5
7
10

62

46

16

61

Celkem

Sbor školy je stabilizovaný. Také složení správních zaměstnanců se nemění.
Vzniklé změny obvykle souvisejí s odchodem do důchodu, na mateřskou dovolenou
nebo se zvyšováním počtu zaměstnanců v souvislosti s mírným přírůstkem žáků.
Ze zdravotních důvodů bylo k 31. srpnu 2015 zameškáno celkem 350
kalendářních dnů. Ve většině případů byly absence řešeny suplováním. Celkem bylo
odpracováno 121 423,54 hodin, neodpracováno (dovolená, samostudium) 25 569,08
hodin. Hodin nemocí bylo 5 961,5 (tzn. 3,90% všech hodin).

Věková struktura zaměstnanců – učitelé

Věková struktura zaměstnanců – asistent pedagoga

Věková struktura zaměstnanců – vychovatelé

Věková struktura zaměstnanců – správní zaměstnanci

Věková struktura zaměstnanců – školní jídelna

4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků
Přijímacím řízením při zápisu do první třídy prošlo 104 žáků. Žádostem o odklad
školní docházky bylo vyhověno u 9 žáků. Všem na základě doporučení pediatra a PPP.
Někteří žáci byli na žádost rodičů převedeni na jinou školu a jiní žáci byli naopak přijati
z jiných škol. Někteří zákonní zástupci dodatečně požádali o odklad školní docházky.
Do 1. třídy tedy nastoupí 90 žáků.
Již od první třídy probíhá ve škole vnitřní diferenciace, která se vztahuje na
zohledňování žáků zdravotně postižených. Vyučující jsou zavázání dodržovat opatření
a postupy doporučená pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími specialisty,
která jsou smluvně zakotvena v Opatřeních k integraci žáka.
Vážným problémem i v letošním školním roce je nedostatek financí, které byly
uvolněny na práci s integrovanými žáky. Řídíme se těmito zásadami: trpělivost, klid,
optimismus, nešetřit povzbuzením a pochvalou, nedopustit, aby se dítě naučilo něco
špatně, procvičovat málo a často, využít jeho zájmu, vyloučit všechny rušivé podněty,
výkony dítěte hodnotit spravedlivě, spolupracovat s rodinou a školou atd. I v letošním
školním roce mohli integrovaní žáci navštěvovat nepovinný předmět Reedukace.
Průměrný počet žáků v jednotlivých třídách je v letošním školním roce 25,7.
4 žáci přechází do střední školy před ukončením povinné školní docházky. Do
osmiletého gymnázia bylo letos z naší školy přijato celkem 4 žáci, z toho 3 dívky.
Povinnou školní docházku ukončilo 64 žáků. 60 žáků ukončilo povinnou školní
docházku v devátém ročníku. 1 žák devátého ročníku studuje v zahraničí. 3 žáci
ukončili docházku v osmém ročníku.

4.1 Přehled přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015
škola

celkem

Obchodní akademie Chrudim

9

Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

8

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim

7

Střední průmyslová škola Chrudim

6

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

4

Střední škola automobilní Holice

4

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice

3

Hotelová škola Bohemia s.r.o. Chrudim

3

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

3

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. Jihlava

3

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

2

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

2

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

1

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Pardubice

1

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

1

Střední zdravotnická škola Pardubice

1

EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Rybitví

1

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny

1

Střední odborná škola pedagogická Čáslav

1

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

1

Střední škola elektrotechniky a strojírenství Praha

1

celkem

63

5. Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků
Klasické ústní a písemné zkoušení a hodnocení bylo častěji doplněno
pozorováním, srovnáváním výsledků práce jednotlivců, skupin žáků, paralelních tříd.
Více se pracuje s učebními texty, využívá se orientační opakování, skupinová práce,
diskuse na dané téma, práce s encyklopediemi, výukovými programy a internetem.
Pracuje se s dataprojektorem a interaktivní tabulí. To vše vede žáky k pochopení jevů
ve vzájemných souvislostech, a to je předpokladem pro další zlepšování výsledků
vzdělávání.
V letošním školním roce jsme opět zadali testy SCIO v 6., 7., 8. a 9. ročníku.
Žáci 6., 7. a 9. ročníku byli testováni v matematice, českém jazyce a obecných
studijních předpokladech. Ve všech ročnících porovnáním výsledků testu z českého
jazyka a matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní
potenciál žáků v českém jazyce a matematice využíván optimálně, výsledky žáků
v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Žáci 8. ročníku se zúčastnili testování zaměřené na řešení problémů, sociálněpersonální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi v rámci projektu
Dovednosti pro život.

Žáci jsou zapojeni do modulu KEA. Jedná se o evaluační balíček, který umožňuje
porovnání s ostatními školami, pravidelné meziroční srovnání, testování znalostí,
dovedností, studijních předpokladů a klíčových kompetencí, dotazníkové šetření učitelů,
žáků a jejich rodičů. V testování chceme pokračovat i v příštích letech. Získané
informace nám pomáhají budovat spokojenou školu spolu s našimi žáky, rodiči a učiteli.
Agregovaná data výsledků žáků naší školy v centrálně zadávaných testech
pilotního ověřování přijímacích zkoušek 2015

Pro každou skupinu základního členění jsou v tabulce uvedeny samostatně pro
matematiku a český jazyk následující údaje:
PŘIHLÁŠENI – počet uchazečů přihlášených k pilotnímu ověřování přijímacích
zkoušek ke studiu ve školách, které se zapojili (v části „ŠKOLA“ je uveden celkový
počet žáků z naší školy, kteří se přihlásili k přijímacím zkouškám);
KONALI – počet uchazečů, kteří zkoušku z matematiky a českého jazyka konali
(v části „ŠKOLA“ je opět uveden celkový počet žáků z naší školy, kteří zkoušku konali).
Na základě výše uvedené tabulky lze provést rámcové porovnání výsledků žáků
školy s celorepublikovým průměrem. Z tohoto pohledu důležitou informaci přináší
průměrné percentilové umístění, ze kterého lze zjistit, jak je na tom průměrný žák školy
z řad uchazečů o obor vzdělání ve srovnání s průměrným uchazečem o daný obor
vzdělání za celou ČR. Užitečné jsou i maximální hodnoty. Zajímavou výpovědní
hodnotu může mít i vzájemné porovnání výsledků uchazečů v českém jazyce a v
matematice. Vždy je však nutné údaje posuzovat při vědomí různé úrovně jejich
vypovídací schopnosti, a to zejména z pohledu počtu uchazečů v porovnávané skupině.

Ve vstupních čtvrtletních, pololetních i závěrečných prověrkách z českého
jazyka, matematiky a cizích jazyků se také neprojevily žádné závažné nedostatky.
Výchovně vzdělávací práci zlepšily i v letošním roce podpůrné programy a plány.
Průběžně je prováděna protidrogová prevence, program enviromentální výchovy,
příprava na volbu povolání a orientaci na trhu práce. Sledujeme účinnost práce i
v dalších složkách výchovy. Jako aktuální se jeví problematika dopravní výchovy,
vlastenecké výchovy, výchovy mravní apod. Výsledky posuzujeme v metodických
orgánech, na pedagogických radách a provozních poradách.
Naše škola pokračovala v nabídce a realizaci osvědčených programů, které jsou
určeny pro žáky 1. a 2. stupně:
 Projekt Učíme se zdravě sedět a cvičit
 Kroužek vybíjené
 Plavání žáků 3. a 4. tříd
 Realizace projektu Bezpečná cesta do školy
 Program „Příroda léčí“- sběr šípku, sušené pomerančové kůry
 Pohyb a otužování dětí na čerstvém vzduchu v rámci školní družiny
 Sportovní hry – odbíjená
 Sálová kopaná – chlapci
 Projektový den Den na ledě
 Pravidelné zařazování bruslení v rámci hodin TV na 1. i 2. stupni ZŠ
 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků
 Vyvrcholením celoroční činnosti s žáky od 1. třídy jsou vícedenní ozdravné
pobyty v přírodě – čtyři dny v květnu, červnu
 Realizace projektu Kouření a já - výchova k nekouření
 Den Země
 Ukliďme svět - úklid okolí školy
 Sběr hliníku – „Hliníkožrout“
 Využívání dopravního hřiště.
Dále proběhlo několik projektových dní třídních a předmětových.
V tomto školním roce jsme pracovali v několika oblastech školního života.
Zaměřili jsme se na výchovné, kázeňské a sociální problémy, potom jsme pracovali se
žáky, kteří mají diagnostikovány specifické poruchy učení, zvláště s žáky, kteří byli
vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, a konečně jsme pracovali se žáky
vycházejících ročníků v rámci kariérového poradenství.
Každý rok přibývají problémy především v oblasti výchovných problémů, které
úzce souvisí s horším sociálním postavením některých dětí. Přibývá rodin, které se
často stěhují a nemají vybudovaný pevný domov, fluktuují mezi podnájmy a
ubytovnami, což se pak odráží v problémech ve škole, i když se jim jako škola snažíme
vyjít vstříc.

V letošním školním roce jsme pracovali také s žáky – cizinci vietnamské
národnosti. Jednalo se o tři chlapce v 5., 6. a 8. ročníku. Chlapci přišli do České
republiky začátkem roku 2014 do rodin, které zde již pobývaly déle. Velmi úzce jsme
spolupracovali s pardubickou organizací Most pro, o.p.s., odkud k nám pravidelně
docházela asistentka. S chlapci jsme pracovali podle upravených plánů pro český jazyk,
také jsme se jim věnovali 1 vyučovací hodinu českého jazyka navíc každý čtvrtek.
Také jsme se zapojili do některých projektů, jež pomáhají vycházejícím žákům při
správném nasměrování do budoucího pracovního života. V této oblasti úzce
spolupracujeme s kolegy, kteří vyučují předmět člověk a svět práce a s regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje.
Výchovná poradkyně má konzultační hodiny, jichž rodiče i děti hojně využívají,
zvlášť ve třídách s ukončující školní docházkou. Nejčastější telefonické nebo e-mailové
dotazy se týkají problémů v komunikaci dítě – dospělý a profesní orientace. Všechny
důležité informace jsou uveřejněny na nástěnce ve škole a na webových stránkách naší
školy.
Mezi naše osvědčené partnery patří Pedagogicko psychologická poradna
Chrudim, oddělení sociální prevence a pomoci Městského úřadu Chrudim, SVP Archa
Chrudim, městská a státní policie, DDÚ Pyramida Rybitví; nově pak spolupracujeme se
SPC Svítání Pardubice, SOPRE, o.p.s. Chrudim, Regionální rozvojovou agenturou
Pardubického kraje.
Metodicky se výchovná poradkyně vzdělávala na Úřadu práce, kontaktní pracoviště v
Chrudimi, kde jako tematická náplň bylo: Informace na trhu práce a vývoj
nezaměstnanosti, seznámení se změnami na ÚP, nabídka služeb pro 9. třídy, nová
kritéria přijímacího řízení společnosti Cermat a aktuální situace v péči o děti se
speciálními vzdělávacími potřebami a v Most pro, o.p.s., Pardubice 17. listopadu 216 na
téma vzdělávání cizinců na základních školách zaměřené na specifika práce s rodinami
migrantů.
V rámci umírňování kázeňských problémů nejdříve upozorňujeme rodiče
telefonicky, poté je zveme do školy k projednání situace, následuje výchovná komise v
přítomnosti vedení školy a nakonec výchovná komise za přítomnosti rodičů a
příslušných orgánů, většinou sociálního odboru Městského úřadu Chrudim. V tomto
školním roce se uskutečnilo 16 takovýchto schůzek (14 na prvním stupni) a jednalo se o
neomluvené absence, drobné krádeže, nespolupráci rodiny se školou, pokus o
záškoláctví a obtížnou sociální situaci rodiny spojenou se špatnými hygienickými
návyky. Čtyři žáci se projednávali opakovaně. Mgr. Petr Pražák ze SVP Archa Chrudim
následně provedl sociometrické šetření a konzultace ve třídě VII. A.
Dětem a rodičům z azylového domu byla doporučena spolupráce s organizací
SOPRE, o.p.s. a Šance pro Tebe, o.p.s. v rámci pomoci s domácí přípravou do školy, s
řešením vedení rodiny a spolupráce se školou (některé pracovnice se účastnily jednání

ve škole a spolupracovaly s třídními učitelkami). Některé rodiny naši školu opustily,
neboť se odstěhovaly do jiných míst ČR.
V druhé oblasti jsme žákům a jejich rodičům poskytli smlouvy o podpůrných
opatřeních v rámci výuky a v případech těžších poruch učení individuální vzdělávací
programy. Žáci s méně závažnými problémy ve SPU pracovali podle 65 smluv na
prvním stupni a 63 na druhém stupni. Individuální vzdělávací plán využili rodiče dvou
chlapců s autistickými problémy na prvním stupni a dva s těžšími poruchami učení na
druhém stupni naší ZŠ. Poprvé jsme pracovali s asistentkou pedagoga na 0,65
pracovního úvazku, již měla k dispozici paní třídní učitelka v V. C, která měla ve třídě 1
chlapce diagnostikovaného autistu. S jeho zařazením nám pomáhala Mgr. Markéta
Jirásková ze SPC Svítání Pardubice, Komenského 432, která nám byla nápomocna i s
chlapcem ze IV. B, též autistou, ovšem bez asistenta. S žáky, kteří mají individuální
vzdělávací plán na 2. stupni, jsme pracovali ve středu 1 vyučovací hodinu navíc.
Ve škole dále poskytujeme zázemí 1 chlapci z 2. ročníku, který má individuální
domácí výuku kvůli svému zdravotnímu stavu (komisionální přezkoušení 1x za pololetí)
a chlapci v 8. ročníku, který absolvuje základní školní docházku třetím rokem v
Nizozemí.
V oblasti kariérového poradenství jsme se potýkali s problémy, které přineslo
nové přijímací řízení. Každý žák si mohl opět v tomto školním roce podat v 1. kole dvě
přihlášky, v dalších kolech potom neomezený počet. Vyšli jsme rodičům vstříc a
přihlášky jsme vydávali dětem již vyplněné, což rodiče ocenili. Zároveň jsme také
vydávali zápisové lístky a připomínali nutnost jejich odevzdání na příslušnou střední
školu, jinak by žáci nebyli přijati ke studiu.
Na osmileté gymnázium se dostali 4 žáci a žákyně z pátých tříd (3 dívky, 1
chlapec), na scénickou a oděvní tvorbu 3 žákyně z devátého ročníku, na zahradní
design 1 žákyně na čtyřleté gymnázium 9 žáků a žákyň, na obchodní akademii 9 dětí,
na ostatní střední školy s maturitou 21 studentů, na tříleté učební obory s výučním
listem 17 dětí. Z osmých ročníků byly na tříleté obory zařazeny 4 děti, ale z toho se
jedna dívka rozhodla pokračovat do 9. ročníku.
Výchova k volbě povolání je průběžně zařazována v rámci jednotlivých předmětů
a dílčích okruhů. Podle zájmů žáků jsme uspořádali návštěvy jednotlivých středních škol
v našem městě a umožnili zástupcům jednotlivých škol předat potřebné informace
vycházejícím žákům. Za velmi přínosné považujeme besedy v Informačním a
poradenském středisku pro volbu povolání, kde se naši žáci mají možnost poprvé
seznámit s problematikou trhu práce, celoživotního vzdělávání apod.
Jako každoročně se žáci 8. a 9. ročníků účastní Přehlídky SŠ, SOŚ, SOU a GY, která
se konala v říjnu v prostorách chrudimského Muzea. Žáci si mohli v rámci předmětu
výchova k volbě povolání na vlastní oči prohlédnout prostředí různých firem a středních
škol, seznámit se s technologickými procesy na základě vlastního prožitku.

V letošním školním roce jsme se podruhé zapojili (4 žáci z osmých tříd; 1 dívka a
3 chlapci) do projektu Chodím do práce v Pardubickém kraji v režii Regionální rozvojové
agentury Pardubického kraje. Projekt se u dětí setkal s úspěchem, neboť na stážích
byly velmi spokojené. Stáže se uskutečnily: Městský úřad Pardubice, AHEAD Language
Agency Pardubice, ČSOB Pojišťovna Pardubice, Mateřská škola Rosice u Chrasti.
Jednodenní stáže proběhly od 10. září 2014 do 20. března 2015 a jeden chlapec stáž v
Hotelové škole Bohemia Chrudim odmítl.
Pokračuje spolupráce s rodičovskou veřejností. Rodiče dostávají informace o
výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách,
konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných
zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá na I. stupni Dny otevřených
dveří. Na návštěvu zveme i mateřské školy z okolí.
Stále poskytujeme rodičům možnost informovat se o klasifikaci žáka a
komunikovat s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím webové aplikace programu
Bakaláři. Tento způsob komunikace se setkal u rodičů s kladným ohlasem.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 1 § 167 a §168 pracuje Školská rada. Ve
Školské radě zastupují školu 2 členové pedagogického sboru zvolení pedagogickými
pracovníky školy, 2 rodiče a 2 zástupci města.
Mezi naše osvědčené partnery patří Pedagogicko psychologická poradna
Chrudim, oddělení sociální prevence a pomoci Městského úřadu Chrudim, SVP Archa
Chrudim, městská a státní policie, DDÚ Pyramida Rybitví; nově pak spolupracujeme se
SPC Svítání Pardubice, SOPRE,o.p.s. Chrudim, Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův
Brod, Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. V oblasti kulturních akcí
spolupracuje škola s Městskou knihovnou v Chrudimi a v Pardubicích, Regionálním
muzeem v Chrudimi, Chrudimskou besedou, ZUŠ Chrudim a dalšími subjekty, které
nám nabízejí kulturní aktivity a programy pro žáky školy. Ve sportovních soutěžích úzce
spolupracujeme s DDM Chrudim a s AŠSK ČR.

5.1 Přehled o chování a prospěchu
a) přehled prospěchu, zameškané hodiny

Třída
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
V. A
V. B
V. C
VI. A
VI. B
VI. C
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
Celkem
Průměr na třídu

Celkem
1012
685
890
497
849
538
901
884
829
1095
898
1241
658
616
1063
986
1125
683
1658
1470
1717
995
1726
1302
24318
1013,25

1. pololetí školního roku 2014/2015
Omluvené
Neomluvené
1012
0
685
0
890
0
497
0
849
0
538
0
901
0
884
0
829
0
1095
0
898
0
1241
0
658
0
616
0
1063
0
986
0
1125
0
683
0
1658
0
1468
2
1717
0
995
0
1726
0
1302
0
24316
2
1013,17
0,08

Třída
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
V. A
V. B
V. C
VI. A
VI. B
VI. C
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
Celkem
Průměr na třídu

Celkem
1099
808
663
1012
876
771
1130
969
889
1665
1501
1619
851
922
1227
1396
1288
1003
1962
1429
1285
1503
2268
2135
30271
1261,3

2. pololetí školního roku 2014/2015
Omluvené
Neomluvené
1099
0
808
0
663
0
1012
0
876
0
771
0
1130
0
969
0
889
0
1665
0
1501
0
1619
0
851
0
922
0
1227
0
1396
0
1288
0
1003
0
1962
0
1429
0
1285
0
1503
0
2268
0
2135
0
30271
0
1261,3
0

b) přehled pochval a opatření k posílení kázně
Třída

1. pololetí školního roku 2014/2015
Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

I. A

5

0

0

0

0

0

I. B

9

0

0

0

0

0

I. C

0

0

0

0

0

0

II. A

2

1

0

0

0

0

II. B

3

1

1

0

0

0

II. C

0

1

0

0

0

0

III. A

0

0

1

1

0

0

III. B

3

0

0

0

0

0

III. C

0

3

2

0

0

0

IV. A

4

2

0

0

0

IV. B

2

3

2

0

0

0

IV. C

2

2

1

0

0

0

V. A

0

1

1

0

0

0

V. B

15

9

1

0

0

0

V. C

0

1

1

0

0

0

VI. A

12

0

0

0

2

0

VI. B

0

2

0

0

0

0

VI. C

0

0

2

0

0

0

VII. A

0

0

3

0

0

0

VII. B

1

4

3

0

0

0

VIII. A

4

0

3

2

0

0

VIII. B

3

0

3

3

1

0

IX. A

12

1

1

0

0

0

IX. B

7

0

7

0

0

0

Celkem

84

31

32

6

3

0

Třída

2. pololetí školního roku 2014/2015
Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

I. A

6

1

0

0

0

0

I. B

0

0

1

0

0

0

I. C

0

0

0

0

0

0

II. A

0

0

0

0

0

0

II. B

9

1

1

0

0

0

II. C

12

2

0

0

0

0

III. A

8

0

0

0

0

0

III. B

0

0

0

0

0

0

III. C

2

1

1

2

0

0

IV. A

21

1

2

0

0

0

IV. B

21

4

1

1

0

0

IV. C

8

0

0

0

0

0

V. A

20

2

1

0

0

0

V. B

68

3

0

0

0

0

V. C

9

2

2

0

0

0

VI. A

5

2

0

0

0

0

VI. B

0

0

0

0

0

0

VI. C

1

1

2

1

0

0

VII. A

0

1

5

0

0

0

VII. B

0

3

0

1

1

0

VIII. A

2

0

0

3

1

0

VIII. B

4

1

2

1

0

0

IX. A

1

1

0

0

0

0

IX. B

4

0

0

0

0

0

Celkem

201

26

18

9

2

0

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
6.1 Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů se stala nedílnou součástí školního
vzdělávacího programu naší školy a je jí věnována náležitá pozornost jak z hlediska
obsahu výuky, tak i z hlediska používaných metod při vyučování, časové dotace
problematických témat v jednotlivých předmětech a dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Nejrizikovější skupinou v oblasti sociálně nežádoucího chování jsou žáci
trpící neúspěchem, mající problémy s prospěchem, chováním a sebevědomím. Proto
klademe co možná největší důraz na to, aby tito žáci prožili pocit úspěchu, našli svoje
silné stránky a kladné vlastnosti, následně je rozvíjelo a posilovalo, aby mělo možnost
vyniknout a být pochváleno. Snažíme se pěstovat v každém žákovi vědomí, že je
hodnotným člověkem.
Všichni učitelé nadále sledují projevy dětí, aby rozpoznali příznaky užívání drog,
šikanování nebo jiného zneužívání. V případě podezření budou spolupracovat
s preventistou a výchovnou poradkyní.
Žáci i pedagogové mají možnost zapůjčit si u preventisty literaturu
s problematikou drogových závislostí, šikany, gamblerství či sexuální výchovy, i
výchovně vzdělávací materiál, kde učitelé najdou stručný přehled příznaků zneužívání
drog, alkoholu a tabáku, zásady prevence v rodině a přehled rizikových faktorů pro
braní drog.
Pro školní rok 2014 /2015 nebyl odsouhlasen žádaný příspěvek z fondu SRPDŠ
pro žáky platící příspěvky SRPDŠ na akce organizované za účelem prevence sociálně
patologických jevů. Žáci si buď hradí preventivní akce sami, nebo se účastní akcí
neplacených, např. ve spolupráci s Městskou policií Chrudim nebo dentální
hygienistkou apod.
Na obou budovách školy jsou nainstalovány nové schránky důvěry. Jejich obsah
je pravidelně kontrolován a připomínky žáků konzultuje a řeší školní metodik prevence s
odpovědnými osobami.
Na II. stupni naší školy byli v září žáky zvoleni v jednotlivých třídách jejich
zástupci, kteří společně tvoří školní žákovský parlament, který se pod dohledem p. uč.
Zemanové a p. uč. Steklé schází pravidelně jednou za měsíc a to každou druhou středu
v měsíci. Při vzájemné diskusi tak mají možnost upozornit na to, co žáky zajímá i na to,
co je trápí. Škola má tak nastavené zrcadlo, ve kterém se zobrazují přání a problémy
žáků, může na ně lépe reagovat a předcházet hlubším konfliktům vznikajícím
neporozuměním nebo špatnou komunikací mezi žáky navzájem i mezi žáky a školou.

6.2 Zařazení protidrogového působení do učebních plánů
 přírodopis, chemie (lidské tělo, biologické účinky drog, chemické složení)
 výchova ke zdraví (zdravý způsob života, volný čas, správná výživa, postavení
rodiny ve společnosti, společenské prostředí, práva dítěte, právní aspekty drog,
delikventní chování, šikanování …..)
 občanská výchova (sebepoznání, sebehodnocení, sebeúcta, žebříček lidských
hodnot, morálka a svědomí,…)
 český jazyk (literární soutěže)
 cizí jazyky (projekty na téma denní režim, jídelníček, volný čas,…)
 výtvarná výchova, výtvarné činnost (plakáty na zdravý způsob života, soutěže)
 tělesná výchova, sportovní výchova (správné pohybové návyky, motivace ke
zdravému způsobu trávení volného času, týmová spolupráce při sportovních
hrách)
Při samotné práci ve vyučovacích předmětech se prevence soustředí do
následujících oblastí: rozvoj sebepoznání, růst sebevědomí, práce s emocemi,
komunikační dovednosti, jak se bránit manipulaci, řešení konfliktů a rozhodování,
zvládání stresu, spolupráce a vrstevnický tlak, smysl života a plánování, informace.
Učitelé se těmto tématům věnují podle možností v různých předmětech. Je důležité, aby
tato práce s dětmi byla koncepční, témata a hry se neopakovaly v různých předmětech
a nevedly k nezájmu žáků.

6.3 Nabídka volnočasových aktivit školy
Žákovská knihovna, INTERNET, ekologické projekty a sportovní projekty, Náboženství,
pěvecký sbor Sluníčko, zájmové kroužky 1. stupeň

6.4 Spolupráce s odborníky









Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim
Městský úřad Chrudim – oddělení sociální prevence, oddělení péče o rodinu
Úřad práce Chrudim
Městská policie Chrudim
Probační a mediační služba
ARCHA – středisko výchovné péče o děti a mládež
Linka bezpečí: 116 111
Dětští a odborní lékaři

6.5 Spolupráce s rodiči
Všichni třídní učitelé spolupracují s rodiči problémových žáků. Preventista a
výchovný poradce spolupracují s rodiči, u jejichž dítěte se projevil jeden ze sociálně
nežádoucích jevů. Rodiče jsou zváni na různé kulturní či sportovní akce školy. Škola
organizuje Dny otevřených dětí, aby se rodiče mohli zúčastnit přímo vyučování.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků. Pokračuje
převážně vzdělávání, které připravuje Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro
DVPP Pardubického kraje a Národní institut dalšího vzdělávání. Informace ze školení si
vyučující předávají na schůzkách metodického orgánu a provozních poradách.
Preferujeme témata komunikace s rodiči, moderní způsoby výuky apod.
I. stupeň
Datum

Akce

Učitel

8. 10. 2014

Datakabinet- kabinet moderního učitele

Učitelé 1. stupně

Publicom CZ s. r. o. Kunín
(PC učebna Dr. Peška 768)
10. 10. 2014

Anglická gramatika hrou

I. Burková

NIDV Hradec Králové
14. 11. – 17. 11.

kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V. Bakeš

Červený kříž Chrudim

M. Bukáčková

17. 3. 2015

vzdělávací modul InspIS ŠVP

V. Trnková

28. 4. 2015

Jak sebe i žáky bavit vlastivědou

V. Trnková

CCV Pardubice
27. 5. 2015

Výukové metody, bez kterých se na 1.
stupni neobejdeme

M. Pavlištová

CCV Pardubice
Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni
ZŠ pro začátečníky, H-mat, o.p.s.

M. Bukáčková

Datum

Akce

Učitel

22. 4. 2015

Právní vědomí vychovatele ŠD

V. Vrzalová

1. - 4. 7. 2015

Školní družina

CCV, Pardubice

II. stupeň
Datum

Akce

Učitel

11. 9. 2014

Elixír do škol (fyzikální část)

I. Jeřábková

9. 10. 2014

Nadace Depositum Bonum, GJR Chrudim

11. 12. 2014
12. 2. 2015
4. 6. 2015
16. 9. 2014

iSET – modul školní testování

V. Pluhařová

ČŠI, Pardubice
30. 9. 2014

Specifikace práce s rodinami migrantů

J. Zemanová

MOST PRO Pardubice
8. 10. 2014

Datakabinet- kabinet moderního učitele

Učitelé 2. stupně

Publicom CZ s. r. o. Kunín
(PC učebna Dr. Peška 768)
Kvalifikace ve zvláštních případech § 11
vyhl. 50/78 Sb.

I. Jeřábková

Služba škole Pardubice

M. Morávek

10. 10. 2014

Setkání výchovných poradců

J. Zemanová

16. 10. 2014

Ochrana člověka za běžných rizik a
mimořádných událostí

M. Morávek

8. 10. 2014

J. Trunec

Hasičský záchranný sbor Pardubického
kraje
Územní odbor Chrudim
21. 10. 2014

Konference environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Pardubického kraje

O. Poláčková

Ekocentrum Paleta Pardubice
23. 10. 2014

Spolupráce škol s institucemi a nevládními
organizacemi

J. Víšek
V. Pluhařová

v rámci projektu "Cesta k naplňování
standardů kvality orgánů sociálně-právní
ochrany MěÚ Chrudim"
Městský úřad Chrudim, Odbor sociálních
věcí

3. 11. 2014

Němčina nekouše - projekt jazykové

Š. Steklá

Datum

Akce
animace pro školy, Goethe-Zentrum
Pardubice

Učitel

4. 11. 2014

Paragrafy, jak je určitě neznáte

V. Pluhařová

MUNICIPAL – centrum vzdělávání a
odborných služeb s.r.o.
Pardubice
6. 11. 2014

Stáž Fyziologický ústav AC ČR Praha

O. Poláčková

13. 11. 2014

Konference NIQES, Hradec Králové

V. Pluhařová

14. 11. – 17. 11.

kurz Zdravotník zotavovacích akcí

P. Kochová

Červený kříž Chrudim
27. 11. 2014

WORKSHOP PROJEKTU INGENERATION

J. Trunec

NIDV Pardubice
17. 3. 2015

vzdělávací modul InspIS ŠVP

I. Jeřábková

25. 5. 2015

Angličtina pro ty, které učení nebaví

P. Kochová

CCV Pardubice

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Bc. Havlík Stanislav
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Obor studia: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední
školy - informační a komunikační technologie
Datum zápisu: 3. 9. 2014
Předpokládaná doba studia: 2 roky

Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy:
Konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje
21. 10. 2014 O. Poláčková

Semináře v oblasti výchovného poradenství:
Setkání výchovných poradců základních škol – Pedagogicko psychologická poradna
Chrudim a Úřad práce Chrudim – J. Zemanová- 10. 10. 2014
 informace o trhu práce a vývoji nezaměstnanosti, seznámení se změnami na ÚP,
nabídka služeb ÚP pro žáky 9. tříd – volba povolání
 aktuální otázky školské legislativy, novinky ve vyhláškách o poradenských
službách a o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, nabídka
poradenských služeb pro vycházející žáky

Semináře na zakázku pro pedagogický sbor
Středa 8. 10. školení – Datakabinet – 14.15 v budově Dr. Peška v počítačové učebně
 možnosti vzdělávacího portálu www.datakabinet.cz
 mnoho pracovních listů, výukových mat ů, ilustrací, obrázků atd. volně k stažení

Specializační studium pro koordinátory ŠVP
V. Trnková - koordinátor ŠVP pro 1. stupeň, I. Jeřábková - pro 2. stupeň
INFRA, s.r.o. Stařeč
Termín zahájení: 16. ledna 2015
Místo konání kurzu: VIC ČVUT v Praze, Zikova 2, Praha 6
Délka studia: 2 semestry (10 měsíců - hodinová dotace 250)
Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b - Studium k výkonu
specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích
programů na základních a školách. Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a
dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která budou provázet
organizaci tvorby ŠVP, pomohou jim zvládnout tento mnohavrstevný proces, následné
zavádění ŠVP i průběžnou evaluaci, poskytnou možnost výměny zkušeností a příkladů
dobré praxe v rámci elektronické třídy a tím podpořit využívání moderních technologií.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání „Zdravé, spokojené a svobodné dítě rádo objevuje život“. V žádném
z vyučovacích předmětů není zavedeno rozšířené vyučování.
Při vyučování i mimo vyučování se stále častěji používá internet, počítače, dvd
přehrávač, video, dataprojektor a interaktivní tabule.
I v letošním školním roce se uskutečnil základní plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.
tříd. Plavání se zúčastnilo 153 žáků. Žáci 3. a 4. ročníku se v průběhu školního roku
účastní plaveckého výcviku v plaveckém bazénu, kde pod vedením zkušených plavčíků
trénují plavecké styly, posilují tělesnou zdatnost a rychlost.
V letošním školním roce opět proběhl lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. tříd.
Lyžařský výcvik proběhl v lednu v Janově nad Nisou v Jizerských horách. Výcviku se
zúčastnilo 29 žáků tříd VII. A a VII. B, 3 instruktoři a zdravotnice. Sněhové podmínky
vzhledem k počasí byly dobré. Všichni žáci se naučili lyžovat na sjezdových a
běžeckých lyžích. Kromě získání pohybových dovedností má lyžařský kurz velký
význam i pro utužení kolektivu třídy. Je tedy škoda, že se akce nezúčastnili všichni žáci
sedmých ročníků. Hlavní důvod spatřujeme v tom, že pro některé rodiny jsou celkové
náklady na tuto akci příliš vysoké. Některé děti jsou však natolik pohodlné, že se
výcviku raději vyhnou.
Naše škola je zapojena do celostátních projektů:
„Ovoce do škol“ (www.ovocedoskol.szif.cz), dodavatel COME vending s r.o.
dodává žákům I. stupně balené čerstvé ovoce a zeleninu, hrachové lusky, hroznové
víno, jablka, kiwi, pomeranče, saláty a šťávy ovocné či zeleninové. Cílem projektu je
podpora zdravé výživa a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci 1. - 5. ročníku
dostávají ovoce a zeleninu zdarma.
„Mléko pro evropské školy“ (www.happysnack.cz) – výběr zdravých mléčných
výrobků vhodných pro dopolední svačinu školáků z chladícího výdejního automatu
prostřednictvím předplacených karet. Automat Happysnack je umístěn na budově I.
stupně.

Projekty na 1. stupni:
 MUDRC – prolíná všemi ročníky. Jeho cílem je soutěživou formou vytvářet a
posilovat v dětech kladné charakterové vlastnosti a rozumové schopnosti a
dovednosti.
 Nakrm Hliníkožrouta – cílem je vytvářet u žáků správné environmentální návyky v
oblasti sběru a třídění hliníku.
 Recyklohraní – smyslem je vychovávat žáky od 1. stupně ZŠ k odpovědnému
chování k životnímu prostředí, zejména v oblasti třídění a recyklace
elektroodpadu (www.recyklohrani.cz)
 Bezpečná cesta do školy – projekt je zaměřen na vytváření správných a
bezpečných návyků chování dětí v různých dopravních situacích.
 „Ovoce a zelenina“ I. B
 „28. říjen“ III. A, IV. A
 „Dušičky X Halloween“ III. A, IV. A
 „Pohádkové učení“ II. C
 „Škola dříve a dnes“ IV. A
 „Den na ledě“ 4. - 5. ročník
 „České mince a bankovky, reklama a reklamace“ IV. A
 „Staré pověsti české“ IV. A
 „Chrudim – město, kde žiji“
 „Stromeček pro zvířátka“ (1. - 3. r.)
 Pasování na čtenáře (1. ročník)
Projekty na 2. stupni:















„Jak se žije cizincům v našem okolí“
„Jak se žije Čechům v cizině“
„Den na ledě“
„Naše třída“
„Den Země“
„Všichni spolu“ (6. ročník)
„Mezi nebem a zemí“ (7. ročník)
„Vlastenectví“ (7., 8. ročník)
„Baroko pro oko“ (8., 9. ročník)
„Holocaust“ (8., 9. ročník)
„Obaly bez obalu“ (9. ročník)
„Projekt podpory přírodovědného a technického vzdělávání“ (9. ročník)
„Jsme účastníky silničního provozu“
„Ochrana člověka“

Aktivity na poli EVVO
Pravidelné soutěže
 Přírodovědný klokan v kategorii Kadet (8. a 9. ročník).
 Přírodovědná soutěž, kategorie C, D, místní a okresní kolo v Hlinsku v Čechách,
zde umístění v kategorii C na 3. místě a v kategorii D na 5. místě. Soutěž je
zaměřena na poznávání vybraných přírodnin.
Výstavy
 návštěva Chovatelské výstavy v Zemědělské škole v Chrudimi,
 výstava květin v zahradnictví Blehovsko,
 výstavy konané ve Vodních zdrojích Chrudim.
Exkurze
 návštěva oslav Dne Země na Resselově náměstí v Chrudimi s doprovodným
programem,
 návštěva Dne s technickými službami v Chrudimi (ukázky práce s odpady, použití
různé úklidové techniky ve městě),
 návštěva Biojarmarku, přehlídka bioproduktů na Resselově náměstí v Chrudimi.
Sběr
 hliníku (Nakrmte hliníkožrouta),
 víček od PET lahví,
 sběr elektroodpadu a baterií (Recyklohraní),
 třídění papíru, plastu.

Připojení se k mezinárodní akci Ukliďme svět, práce v okolí školy.

Projektové dny
 oslavy Dne Země (exkurzní den)
V rámci oslav Dne Země žáci navštívili Obří akvárium v Hradci Králové, ZOO
Jihlava, ZOO Dvůr Králové nad Labem a Hřebčín Slatiňany, kde se zájmem
pozorovali chov druhů v zajetí.
 v 9. ročnících Projektový den Obaly bez obalů zaměřující se prakticky na obalové
materiály a problematiku odpadů.
Připojení naší školy do Projektu přírodovědného a technického vzdělávání
žáků pardubického kraje, konané na Gymnáziu Josefa Ressela. Účast žáků 8. A 9.
ročníků, zaměřeno na praktické úkoly v laboratořích a odborných učebnách či přímo v

terénu, věnováno předmětům chemie, zeměpis, biologie, fyzika. K tomu nabídka
kroužků z těchto předmětů a některé další akce jako soutěžní den mezi jednotlivými
školami- Zelené peklo, apod.
Zapojení žáků 2. stupně do projektu Sapere, týkajícího se zdravého životního
stylu. Jde o soutěž probíhající on-line. Všechny žáci 2. stupně navštívili zeměpisné
pásmo Agentury Pohodáři konané v chrudimském kině. Žáci jsou zapojeni do EVVO
např. tříděním odpadů, sběrem surovin, šetřením energií a samostatným výběrem
ekoaktivit v rámci projektových dnů. Zapojení zaměstnanců je především v oblasti sběru
a třídění odpadů.
Spolupráce v oblasti EVVO s neziskovými organizacemi- např. Mikroregion
Železné hory, Český svaz ochránců přírody.
Zájmové kroužky při ZŠ a školní družině:








Pěvecký sbor Sluníčko
Angličtina pro nejmenší
Sportovní kroužek
Keramický kroužek
Florball
Zumba
Mladý chemik

Za důležité považujeme vzdělávání v oblasti lidských práv, vedení žáků
k aktivnímu vystupování v rámci občanské společnosti a k formování tolerantních
postojů. Proto pokračujeme v projektu Jeden svět na školách. Základní myšlenkou
projektu je využití dokumentárních filmů k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy,
které jsou v rámci projektu využívány, přinášejí svědectví o porušování lidských práv,
přispívají k odstraňování předsudků, xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti.
V rámci projektu byla také sestavena kolekce filmů zabývajících se problematikou drog
a drogové závislosti. V souladu s minimálním preventivním programem probíhá
systematicky drogová prevence. Drogová preventistka společně s dalšími učiteli působí
na děti v průběhu jejich celé školní docházky.
1. pololetí školního roku uzavřel projektový den s názvem „Jak se žije cizincům v
našem okolí“, na jehož plánování a realizaci se podílel také školní žákovský parlament.
Na pozvání jeho členů a vyučujících přišlo do naší školy osm cizinců ze všech koutů
Země, aby dětem pověděli, proč žijí v České republice, co se jim u nás líbí a co je
naopak trápí. Na základě prožitku a dojmů z vyprávění pak žáci vytvořili vlastní
prezentace, výtvarné koláže nebo slohové práce. Tento projekt navazoval projektový
den „Jak se žije Čechům v cizině“. Na plánování i realizaci projektového dne se opět
velkou měrou podílel školní parlament. Naši školu navštívilo šest Čechů, kteří žáky
seznámili s tím, co znamená život v jiné zemi. Dle zájmu si žáci mohli volit zemi, která je
oslovila nejvíce. Na výběr měli: Holandsko, Thajsko, Německo, Rusko, Uzbekistán,
Ukrajina, Anglie

Jako každý rok jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan.
Soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí
Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících z 30
zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační
centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků
ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v
Olomouci. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Průběh soutěže je
obdobný jako u Matematického klokana. Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce
2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Zúčastnili jsme se dále týmové vědomostní a dovednostní soutěže pro kolektivy
základních škol, kterou pořádala Obchodní akademie Chrudim.
Ve spolupráci s oddělením prevence kriminality Městského úřadu Chrudim
proběhly na prvním i druhém druhé stupni besedy.
Den otevřených dveří byl v letošním roce opět pouze na I. stupni. Na II. stupni
rodiče o tuto akci nejeví zájem.
Ze spádových škol spolupracujeme především se Základní školou v Rabštejnské
Lhotě. Jde o návaznost učebnic, návštěva dětí ze spádové školy, zapůjčení tělocvičny
apod.
Tradičně se konají návštěvy žáků jednotlivých ročníků na divadelní představení
v Pardubicích, Hradci Králové, Praze a v Chrudimi. Pokračují besedy se zeměpisnou
tematikou. Oblíbené jsou audiovizuální pořady od agentury Pohodáři z Pelhřimova.
Děti si samy tradičně připravují Mikulášské a vánoční programy, velikonoční
dílny.
Účastníme se Dějepisné olympiády, Olympiády z českého jazyka, Olympiády ze
zeměpisu, Pythagoriády a dalších soutěží. Poklesl zájem žáků o účast v některých
olympiádách (chemická, fyzikální, matematická apod.).
Spolupráce s regionálními institucemi je na podobné úrovni jako v loňském
školním roce.
Naší snahou je prezentovat školu veřejnosti. K tomu slouží webové stránky školy
(www.zspeska.cz), které jsou nové a pravidelně aktualizované. O akcích se snažíme
informovat veřejnost prostřednictvím tisku. Dále jsme vytvořili informační slogan do
prezentační části multimediálního informačního panelu v rámci městského informačního
a orientačního systému města Chrudim.

8.1 Přehled akcí pořádaných pro žáky ZŠ Dr. Peška
a) 1. stupeň
Září - říjen 2014
15. - 17. 9.

1. - 2. ročník

Beseda s dentální hygienistkou

1. 10.

3. - 5. ročník

Plavecká štafeta měst

8. 10.

I. B

Projekt „Ovoce a zelenina“
Výstava drobného zvířectva, ovoce a zeleniny pořádaná
Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou
Chrudim a Českým svazem chovatelů drobného zvířectva
Zde mohli žáci shlédnout běžné i exotické exempláře a seznámit
se s nimi nejen na vlastní oči, ale i na vlastní kůži.
Ukázka chovu a výcviku dravců a sov na Atletickofotbalovém stadiónu V Průhonech v Chrudimi
Kromě praktické ukázky letů dravců a ukázky imitace lovu se
seznámili se základním tříděním ptačí říše a mnoha zajímavostmi
z tohoto oboru. Akce byla nejen bohatým zdrojem informací, ale
také inspirací pro následující hodiny českého jazyka a literatury,
přírodopisu a výtvarné výchovy.
Představení Zvířátka ze statku Divadlo Hradec Králové
Hudebně zábavný pořad pro děti lze klasifikovat jako kapitolu z
divadelní učebnice, která žákům netradiční hravou formou
představuje život na venkově a jeho obyvatele, vztah člověka k
domácím zvířatům a jejich užitečnost.

10. 10.

Všechny třídy
1. stupně

20. 10.

Všechny třídy
1. stupně

22. 10.

Všechny třídy
1. stupně

27. 10.

III. A, IV. A

Vědecko-zábavné centrum IQ park v Liberci

30. 10.

III. A, IV. A

Třídní projekt „28. říjen“

31. 10.

III. A, IV. A

Třídní projekt „Dušičky X Halloween“

31. 10.

II. C

Třídní projekt „Pohádkové učení“
Žáci se ve třídě seznámili s vybranými knihami pro děti a s jejich
autory.
Listopad 2014

6. 11.

Všechny třídy
1. stupně

Cimbálová muzika Réva
Naši školu navštívila se svým hudebně výchovným programem
cimbálová muzika Réva (www.reva-muzika.cz) a představila
dětem hru na tradiční lidové nástroje.

10. 11.

III. B

Beseda s příslušníkem městské policie

14. 11.

IV. A

21. 11.

3. - 5. ročník

24. 11.

Všechny třídy
1. stupně

24. 11.

IV. C, V. C

Třídní projekt „Škola dříve a dnes“
k výročí 17. 11. 1989
Turnaj v miniházené
Reprezentanti naší školy aktivně zapojili do turnaje mezi školami v
miniházené.
Zábavný areál Tongo
Škola uspořádala pro žáky dobrovolný odpolední výlet do
zábavného areálu Tongo v Hradci Králové (www.tongohradec.cz).
Vzdělávací exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci
Králové (www.astrohk.cz)

28. 11.

II. B

Regionální muzeum Chrudim
Žáci navštívili regionální muzeum Chrudim, kde na ně čekal
zajímavý výchovně vzdělávací program Les a jeho využití.

28. 11.

II. C

Odpolední třídní dílna – výroba a dekorace adventního věnce

28. 11.

I. A, I. B

Adventní dílny v Domě dětí a mládeže v Chrudimi
Prosinec 2014

4. 12.

V. A, V. B

Adventní dílny v Domě dětí a mládeže v Chrudimi

4. 12.

III. A

Beseda s příslušníkem městské policie

5. 12.

V. A, V. B

5. 12.

Všechny třídy
1. stupně

8. 12.

III. C

Beseda s příslušníkem městské policie

11. 12.

IV. C

Adventní dílny v Domě dětí a mládeže v Chrudimi

11. 12.

III. B

11. 12.

Všechny třídy
1. stupně

12. 12.

2. - 5. ročník

12. 12.

II. C, IV. A

12. 12.

III. A

15. 12.

II. B

16. 12.

1. ročník

17. 12.

Všechny třídy
1. stupně

18. 12.

4. - 5. ročník

Vzdělávací exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci
Králové (www.astrohk.cz)
Mikulášská nadílka
Již tradičně vybraní žáci II. stupně připravili přestrojení za
Mikuláše, anděly a čerty mikulášskou nadílku pro své spolužáky z
I. stupně ZŠ. Drobné balíčky, které při této příležitosti žáci 1. – 5.
tříd dostávají, jsou hrazeny z příspěvků SRPDŠ.

Vzdělávací program Vánoce
Žáci si v chrudimském Ekocentru Paleta vyzkoušeli vlastnoruční
výrobu svíček z včelího vosku při návštěvě ekologicky
vzdělávacího programu Vánoce.
Vítání občánků
Žáci I. stupně, kteří navštěvují školní pěvecký soubor Sluníčko,
vystoupili s krátkým kulturním programem na vítání nových
občánků města Chrudim na Městském úřadu v Chrudimi.
Dětský muzikál Sněhová královna
Žáci shlédli dětský muzikál Jana Stejskala Sněhová královna na
motivy pohádky Hanse Christiana Andersena v podání žáků
hudebního, literárně-dramatického a tanečního oboru Základní
umělecké školy v Chrudimi.
Odpolední vánoční program
Žáci měli možnost zúčastnit se odpoledního vánočního programu
na Babiččině dvorečku v Licibořicích (www.dvorecekliciborice.cz), kde se mohli seznámit s českými lidovými
vánočními tradicemi.
Vánoční spaní
Žáci měli možnost zúčastnit se vánočního spaní a tvoření v
chrudimském Mama klubu.
Adventní dílny v Domě dětí a mládeže v Chrudimi
Návštěva předškoláků
První třídy navštívili předškoláci z MŠ Víta Nejedlého.
Mezitřídní vánoční dílny
Vyučující I. Stupně připravili pro své žáky projektové mezitřídní
vánoční dílny, jejichž cílem byla nejen výroba adventních
dekorací, přání a svícnů, ale také vzájemné poznávání žáků
různých tříd a ročníků, navazování spolupráce, pomoci a nových
přátelství mezi nimi.
Projektový den Den na ledě
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili projektového Dne na ledě, při
němž pro ně vyučující na pronajatém zimním stadionu v Chrudimi

18. 12.

II. B

19. 12.

Všechny třídy
1. stupně

připravili řadu soutěží a her na bruslích. Cílem akce bylo kromě
praktického nácviku bruslařských technik také utužování
vzájemných vztahů mezi žáky různých tříd a ročníků.
Návštěva útulku
Žáci si vzpomněli na opuštěná a zraněná zvířata v chrudimském
útulku (http://utulek-chrudim.cz ), který provozují Technické služby
Chrudim vánoční nadílkou a navštívili je s drobnými dárečky.
Vánoční besídky
Leden 2015
Návštěva předškoláků
První třídy navštívili předškoláci z MŠ Svatopluka Čecha.
Den otevřených dveří
Na I. stupni naší školy se konal Den otevřených dveří nejen pro
rodiče současných žáků školy, ale také pro rodiče předškoláků a
jejich děti, kteří se tak mohli seznámit jak s budovou školy a jejím
vybavením tak s pedagogy, jejich metodami a atmosférou ve
třídách.
Městská knihovna Chrudim
Žáci prvních tříd navštívili Městskou knihovnu Chrudim
(www.knihovna-cr.cz ). Cílem akce bylo seznámit budoucí čtenáře
s možností půjčovat si a číst knihy a časopisy nejen vlastní,
zakoupené.
Třídní projekt „České mince a bankovky, reklama
a reklamace“

5. 1.

1. ročník

8. 1.

Všechny třídy
1. stupně

20. 1.

1. ročník

27. 1.

IV. A

28. 1.

IV. A

Třídní projekt „Staré pověsti české“

29. 1.

1. ročník

Pasování na čtenáře
Žáci 1. ročníku naší školy byli v sále budovy Regionálního muzea
Chrudim slavnostně pasováni na čtenáře.
Únor 2015

11. 2.

II. A, III. C, V.
A

27. 2.

II. B

Lyžařské odpoledne ve Svratce.
Sportovní odpoledne zaměřené na zdokonalování sjezdařské
techniky a posilování pozitivních vztahů v kolektivu.
http://www.skiareal-svratka.cz/
„FAIRTRADE“ Spravedlivý obchod
V Ekocentru Paleta měli žáci možnost seznámit se s odlišnými
životními podmínkami lidí ze zemí třetího světa, zamyslet se nad
lidskou prací a jejím ohodnocením. http://www.paleta.cz/
Březen 2015

4. 3.

IV. C, V. C

Kyberšikana
Žáci se zúčastnili přednášky o kyberšikaně, seznámili se
s nástrahami sociálních sítí a bezpečným chováním na internetu.

10. 3.

I. B, II. C, III.
A, III. C, IV. A

Zvonilka a tvor netvor
Odpolední filmové představení v kině Pardubice.
http://www.cinemacity.cz/pardubice

11. 3.

III. A

16. 3.

II. B

25. 3.

V. B

Bruslení
Sportovní akce zaměřená na zdokonalení bruslařských
dovedností.
www.sportovistechrudim.cz/cz/zimni-stadion
Velikonoční dílny v DDM
Žáci si zpříjemnili čekání na Velikonoce výrobou drobných
velikonočních dekorací a pečením perníčků.
www.ddm-chrudim.cz/
Duben 2015

1.4.

Všechny třídy
1. stupně

8. 4.

II. A, II. B,
II. C

14. –17. 4.

I. B, I. C

Velikonoční dílny
Všechny třídy 1. stupně se stejně jako loni účastnily velikonočních
dílen. Krom výroby drobných velikonočních dekorací bylo hlavním
cílem prohlubovat dobré vztahy v kolektivu, posilovat spolupráci
mezi žáky různých ročníků.
Beseda s příslušníkem Městské policie Chrudim
Beseda byla zaměřena na zásady bezpečného pohybu po městě.
Žáci byli poučeni jak se zachovat při setkání s cizími lidmi a
v mimořádných situacích. http://www.policie-cr.cz/mestskapolicie/chrudim-58.html
Rekreačně vzdělávací pobyt Mílovy
Den Země
Žáci se na Resslově náměstí v Chrudimi účastnili vyhlášení
výsledků projektu Hliníkožrout a tradičního jarmarku s řemesly a
výrobky zdravého životního stylu.
www.chrudim.eu
Koncert The Players
Všichni žáci 1. stupně navštívili výchovný koncert skupiny The
Players v divadle K. Pippicha.
http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/co-videt-co-zazit/chrudimdivadlo-karla-pippicha_id-87.html
Beseda s příslušníkem Městské policie Chrudim
Beseda byla zaměřena na zásady správného chování
v dopravních situacích, na zásady bezpečného pohybu po městě.
http://www.policie-cr.cz/mestska-policie/chrudim-58.html

21. 4.

1. a 2. ročníky

23. 4.

Všechny třídy
1. stupně.

27. 4.

I. A, I. B

27. – 30. 4.

IV. C, V. C

Rekreačně vzdělávací pobyt v Horním Bradle

30. 4.

II. C

Zvířátkový den
Žáci si do školy přinesli svého domácího mazlíčka. Vyměňovali si
zkušenosti s chovem a péčí o zvířátka. Pozorovali chování zvířat
a někteří měli vzácnou příležitost si je „osahat“.

30. 4.

III. A

ITV - Čarodějnický den
Integrovaná tematická výuka na téma tradice pálení čarodějnic
v Čechách a oslavy jara.
Květen 2015

4. 5. - 7. 5.

III. C, IV. A

Rekreačně vzdělávací pobyt v Daňkovicích

19. 5. – 22. 5.

II. C, III. A

Rekreačně vzdělávací pobyt ve Škrdlovicích

25. 5.

II. A, II. B

Den dětí v DDM
Pro žáky byl připraven zábavný program „Putování s obrem“ plný
her a soutěží.
http://www.ddm-chrudim.cz/

26. 5. – 29. 5.

I. A, III. B

Rekreačně vzdělávací pobyt ve Štířím dole

29. 5.

III. A

Třídní výlet do Slatiňan
Pěší výlet do Slatiňan zaměřený na posílení dobrých vztahů
v kolektivu. Vycházka ke koním a do zámeckého parku.
Červen 2015

1.6.

V. C

ZOO Jihlava
Celodenní výlet do ZOO Jihlava.
http://www.zoojihlava.cz/cz

II. A, II. B
IV. B

Rekreačně vzdělávací pobyt ve Zderazi
Rekreačně vzdělávací pobyt v Krkonoších ve Velké Úpě

4. 6.

III. C

Den dětí na letišti
Žáci se zúčastnili sportovně naučného dopoledne na letišti
pořádaného 43. výsadkovým praporem AČR. Pro děti byly
připraveny ukázky výcviku, výstroje, výzbroje a techniky v
posádce Chrudim na letišti.
http://www.43vmpr.army.cz/

9. 6. – 12. 6.

V. A, V. B

Rekreačně vzdělávací pobyt v Krkonoších v Malé Úpě

10. 6.

I. A

Cyklovýlet
Žáci se zúčastnili cyklistického kurzu pod vedením instruktorů Ski
Fanatiku v rekreačním areálu Podhůra. Kurz byl zaměřen na
získání základních cyklistických dovedností a znalostí dopravních
předpisů. http://www.skifanatic.cz/

11. 6.

III. A, III. B, III.
C, IV. A, IV. B,
IV. C

Divadelní pásmo v ZUŠ Chrudim
Vystoupení dramatického kroužku při ZUŠ Chrudim.
http://www.zuschrudim.cz/

2. 6. – 5. 6.

11. 6.

IV. B

12. 6.

I. B, I. C

15. 6.

IV. C, V. C

16. 6.

II. C, III. A

17. 6.

V. A, V. B

18. 6.

III. C, IV. B

25. 6.

II. A, II. B

24. 6.

III. B, IV. A

18. 6.

Všechny třídy
1. stupně

19. 6.

III. A, IV. A

22. 6.

III. A

22. 6.

II. C, III. A, III.
B, III. C, IV. A

Průvodci z hotelové školy Chrudim
Žáci se vydali na procházku po Chrudimi, při které se
seznamovali nejen s historií, ale také s různými zajímavostmi
města. Provázeli je studenti ze Střední hotelové školy v Chrudimi,
kteří si tak prakticky zkoušeli své průvodcovské dovednosti.
http://www.hotelovaskola.chrudim.cz/
Cyklovýlet
Žáci se zúčastnili cyklistického kurzu pod vedením instruktorů Ski
Fanatiku v rekreačním areálu Podhůra. Kurz byl zaměřen na
získání základních cyklistických dovedností a znalostí dopravních
předpisů. http://www.skifanatic.cz/
Cyklovýlet
Žáci se zúčastnili cyklistického kurzu pod vedením instruktorů
SkiFanatiku v rekreačním areálu Podhůra. Kurz byl zaměřen na
získání základních cyklistických dovedností a znalostí dopravních
předpisů.
http://lesychrudim.cz/rekreacni-lesy-podhura/o-projektu/
http://www.skifanatic.cz/

Den hudby
Hudební dopoledne v parku vedle ZUŠ Chrudim. V programu
účinkovali vedle žáků z mateřských škol a jiných základních škol
také vybraní žáci ze třídy III. A a IV. A. http://www.zuschrudim.cz/
Botanicus
Celodenní výlet do areálu Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem.
Žáci si prohlédli unikátní „středověké městečko“, vyzkoušeli
některá zapomenutá i stále žijící řemesla a prohlédli si okrasné i
užitkové zahrady. www.botanicus.cz
Muzeum Chrudim
Výchovně vzdělávací program s názvem Chrudimská mozaika
k expozici z dějin regionu. Program byl zaměřen na významné
okamžiky v dějinách Chrudimě a jejího okolí.
http://www.muzeumcr.cz/
Tongo Hradec Králové
Zábavně relaxační odpoledne v areálu Tongo v Hradci Králové.
Budování mezitřídních vztahů a posilování kolektivu v jednotlivých
třídách. http://www.tongohradec.cz/

24. 6.

Všechny třídy
1. stupně.

25. 6.

III. C

25. 6.

V. B

26. 6.

Všechny třídy
1. stupně.

29. 6.

III. A, IV. A

Bezpečné prázdniny
Město Chrudim ve spolupráci s Policií ČR, Územní odbor
Chrudim připravily u příležitosti Dne Policie ČR a Národních dnů
bez úrazů program Bezpečné prázdniny určený základním a
mateřským školám. http://www.chrudim.eu/, http://www.policie.cz/
Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci
Králové
Odpolední mimoškolní akce. Žáci se zúčastnili nesoutěžní
přehlídky tuzemského i zahraničního divadelního umění.
Seznámili se s různými divadelními žánry.
http://www.openairprogram.cz/
Babiččin dvoreček
Pěší výlet do Licibořic na Babiččin dvoreček. Pro žáky byla
připravena prohlídka statku s hospodářskými zvířaty a obory
s lesními zvířaty a koňským výběhem. Žáci se mohli zapojit do
krmení zvířat. http://www.dvorecek-liciborice.cz/
Olympiáda
Pro žáky 1. a 2. ročníků připravily paní učitelky netradiční
disciplíny, ve kterých soutěžily třídy mezi sebou. Žáci 3., 4. a 5.
ročníků vybrali z tříd reprezentanty pro jednotlivé sportovní
disciplíny. Vybraní žáci se utkali mezi sebou např. ve štafetě, ve
šplhu, hodu do dálky aj. V pondělí 29. 6. byly slavnostně
vyhlášeny výsledky školní olympiády a vítězům byly předány
medaile a drobné ceny.
Bowling
Utužování vztahů v kolektivu v rámci třídy i mimo třídu. Sportovně
zábavný program.

Žáci I. stupně mají k dispozici školní žákovskou knihovnu, jež je pro ně otevřena každý
čtvrtek. Žáci 2. – 5. ročníku mohou docházet každou středu na výuku náboženství s
Mgr. Olgou Poláčkovou.
Učitelé společně s žáky 1. stupně připravili jako každý rok zábavně-soutěžní odpoledne
„Zahradní slavnost“ pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Žáci pod vedením učitelů
nacvičili hudebně pohybové pásmo písní, básniček a tanců. Pro předškoláky byly poté
připraveny soutěžní úkoly o drobné ceny. Rodiče se mezitím sešli s třídní učitelkou
svého prvňáčka a mnoho užitečných rad, jak se připravit na vstup dítěte na základní
školu.

Rekreačně vzdělávací pobyty
Třída

Termín

Místo

I. A

květen 2015

Štíří Důl

I. B

duben 2015

Mílovy

I. C

duben 2015

Mílovy

II. A

červen 2015

Zderaz

II. B

červen 2015

Zderaz

II. C

květen 2015

Škrdlovice

III. A

květen 2015

Škrdlovice

III. B

květen 2015

Štíří Důl

III. C

květen 2015

Daňkovice

IV. A

květen 2015

Daňkovice

IV. B

červen 2015

Velká Úpa

IV. C

duben 2015

Horní Bradlo

V. A

červen 2015

Horní Malá Úpa

V. B

červen 2015

Horní Malá Úpa

V. C

duben 2015

Horní Bradlo

b) 2. stupeň
Září - říjen 2014

30. 9.
–
17.10.

VIII. B
IX. B

15. 10.

6. - 7.
ročník

23. 10.

Všechny
třídy
2. stupně

20. 10.

Všechny
třídy
2. stupně

30.10.

VI. A

Dějepisný projekt Baroko
Žáci těchto tříd navštívili Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře u Žďáru nad Sázavou, který je od roku 1994 chráněnou památkou
UNESCO (http://www.zelena-hora.cz/cz ) a Muzeum barokních soch v
Chrudimi (http://www.mubaso.cz/ ) s výukovým programem zaměřeným na
baroko v literatuře, hudbě, historii a ve škole. Žáci se seznámili nejen s
památkami UNESCO, ale také např. s pedagogickými zásadami J. A.
Komenského a jeho odkazem. Projekt prolínal výukou v mnoha předmětech.
Tři bratři
Žáci 6. a 7. ročníku navštívili žáci filmové představení Tři bratři v městském
kině (http://www.kinochrudim.cz ), kterému se následně tematicky věnovali
při hodinách českého jazyka, občanské výchovy, hudební výchovy a
výtvarné výchovy.
Hudební nástroje zaměřeného na moderní techniky v hudbě a
akustické hudební nástroje
Ukázka dravců
Žáci naší školy se zúčastnili ukázky chovu a výcviku dravců a sov na
Atleticko-fotbalovém stadiónu V Průhonech v Chrudimi. Kromě praktické
ukázky letů dravců a ukázky imitace lovu se seznámili se základním
tříděním ptačí říše a mnoha zajímavostmi z tohoto oboru. Akce byla nejen
bohatým zdrojem informací, ale také inspirací pro následující hodiny
českého jazyka a literatury, přírodopisu a výtvarné výchovy.
Všichni spolu
Žáci prožili aktivně projektový sportovně výukový den „Všichni spolu“
zaměřený na vzájemné mezilidské vztahy a pomoc druhým.
Listopad 2014

5. 11.

VI. B
VII. B

10. 11.

VI. A
VI. C

12. 11.

6. ročník

12. 11.

7. ročník

TyfloCentrum u nás ve škole
Dobrovolníci z obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Pardubice
(http://www.tyflocentrum.cz/pardubice/index.php ) poskytující služby zrakově
postiženým navštívili naše žáky. Setkání se zrakově postiženými
spoluobčany dává žákům náhled nejen do světa lidí, kteří žijí mezi námi a
denně zápasí s běžnými životními situacemi a překonávají nejrůznější
překážky, ale poskytuje zúčastněným i vlastní nadhled na své často
malicherné problémy a jejich řešení.
TyfloCentrum u nás ve škole
Dobrovolníci z obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Pardubice
(http://www.tyflocentrum.cz/pardubice/index.php ) poskytující služby zrakově
postiženým navštívili naše žáky. Setkání se zrakově postiženými
spoluobčany dává žákům náhled nejen do světa lidí, kteří žijí mezi námi a
denně zápasí s běžnými životními situacemi a překonávají nejrůznější
překážky, ale poskytuje zúčastněným i vlastní nadhled na své často
malicherné problémy a jejich řešení.
Beseda „Skrytá nebezpečí internetu“
Žákům přednášel pan Mgr. František Krampota, metodik prevence z
pedagogicko psychologické poradny v Chrudimi
(http://www.ppp-pardubice.cz/uvod/ ).
Beseda „Moderní nekouřit“
Žákům přednášel pan Mgr. František Krampota, metodik prevence z
pedagogicko psychologické poradny v Chrudimi
(http://www.ppp-pardubice.cz/uvod/ ).

14. 11.

VIII. B

19. 11.

8. ročník

21.11.

Všechny
třídy
2. stupně

26. 11.

9. ročník

Škola zralého stromu
Třída navštívila Městskou knihovnu v Chrudimi a její výukový program Škola
zralého stromu zaměřený na mezilidské vztahy. Tématu besedy se pak žáci
věnovali při hodinách českého jazyka a občanské výchovy.
Beseda „Sex, AIDS a vztahy“
Žákům přednášel pan Mgr. František Krampota, metodik prevence z
pedagogicko psychologické poradny v Chrudimi
(http://www.ppp-pardubice.cz/uvod/ ).
Představení Ze života hmyzu
Žáci navštívili divadelní představené VČD Pardubice
(http://www.vcd.cz/clanek/studio-laik-nastudovalo-dalsi-hru ) „Ze života
hmyzu“ o lidských ctnostech a nectnostech od bratří Čapků
Beseda „Jak si nenechat ublížit“
Žákům přednášel pan Mgr. František Krampota, metodik prevence z
pedagogicko psychologické poradny v Chrudimi
(http://www.ppp-pardubice.cz/uvod/ ).
Prosinec 2014

16. 12.

IX. B

18. 12.

Všechny
třídy
2. stupně

19. 12.

Všechny
třídy
2. stupně

Tři mušketýři
Žáci se vypravili do Prahy na divadelní představení „Tři mušketýři“
(Alexandre Dumas) do Divadla V dlouhé
(http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tri-musketyri-2012/).
Pohodáři
Za žáky naší školy přijeli již tradičně se svým cestopisným poznávacím
pořadem „Pohodáři“ z Brna. Letos nás jejich zeměpisná přednáška zavedla
do Myanmaru –Barmy v proudu času
(http://www.pohodari.pel.cz/index.php?show=barma ).
Projekt „Den na ledě“
Všichni žáci II. stupně se zúčastnili projektového „Dne na ledě“, jehož
programem bylo jak volné bruslení, tak turnaj chlapců a dívek mezi třídami v
ledním hokeji.
Leden 2015

9.1.

6. ročník

Čas proměn
Dívky 6. ročníku absolvovaly přednášku „Čas proměn“ o změnách
v dospívání organizované lektorkami Společnosti pro plánování rodiny a
sexuální výchovu.

17. 1.
24. 1.

7. ročník

Lyžařský výcvik
Janov nad Nisou, Jizerské hory

29. 1.

Všechny
třídy 2.
stupně

Projektový den „Jak se žije cizincům v našem okolí“
1. pololetí školního roku uzavřel projektový den s názvem „Jak se žije
cizincům v našem okolí“, na jehož plánování a realizaci se podílel také školní
žákovský parlament. Na pozvání jeho členů a vyučujících přišlo do naší
školy osm cizinců ze všech koutů Země, aby dětem pověděli, proč žijí v
České republice, co se jim u nás líbí a co je naopak trápí. Na základě
prožitku a dojmů z vyprávění pak žáci vytvořili vlastní prezentace, výtvarné
koláže nebo slohové práce.
Únor 2015

6. 2.

Vybraní
žáci školy

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Etiketa I
Žáci se zúčastnili přednášky a zároveň besedy na téma Etiketa I., kterou
lektoroval p. Levinský. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého a nového o
tom, jak se vhodně chovat ve společnosti.
Etiketa II
Žáci se zúčastnili přednášky a zároveň besedy na téma Etiketa II., kterou
opět lektoroval p. Levinský. Etiketa II. prohlubuje a rozšiřuje znalosti
získané minulý školní rok, kdy žáci absolvovali besedu Etiketa I.

9. 2.

VII. A
VII. B

10. 2.

VIII. A
VIII. B

10. 2.

Vybraní
žáci školy

24. 2.

Vybraní
žáci školy

25. 2.

Vybraní
žáci školy

Okresní kolo Olympiády v dějepise

7. - 9.
ročník

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
Vybraní žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili první části projektu Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání na GJR Chrudim
http://www.gjr.cz/podpora-prirodovedneho-technickeho-vzdelavani-vpardubickem-kraji

27. 2.

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce
Okresní kolo Olympiády v zeměpise

Březen 2015
Vybraní
žáci školy

Krajské kolo Olympiády v německém jazyce

18. 3.

8. ročník

Právo na každý den
Ve spolupráci s OSP Chrudim se uskutečnila první část projektu pro žáky 8.
ročníků Právo na každý den – obecná část, jež pomohla žákům hlouběji
pochopit témata jako: morálka, právo, parlament, rasismus, xenofobie aj.

20. 3.

Vybraní
žáci školy

Matematické soutěže Matematický klokan a Pythagoriáda

4. 3.

25. 3.

6. - 9.
ročník

Lekce australského rugby
Chlapci 6. – 9. ročníku se zúčastnili lekce australského rugby, kterou vedl
rodilý mluvčí, pan Paul Hooper (přednášející na Univerzitě Pardubice)
http://www.primat.cz/upce-fes/ucitele/paul-charles-hooper/59728
Duben 2015

8. 4.

Vybraní
žáci školy

Přespolního běh „Ležáky“

9. 4.

7. ročník

SCIO testování (M, ČJ, OSP) žáků 7. ročníků

13. 4.

8. ročník

Právo na každý den
Ve spolupráci s OSP Chrudim se uskutečnila další část projektu pro žáky
8. ročníků Právo na každý den – přestupkové právo.

14. 4.

VII. A

15. 4.

Všechny
třídy
2. stupně

20. 4.

VII. B

22. 4.

6. - 9.
ročník

23. 4.

Všechny
třídy
2. stupně

24. 4.

7. - 9.
ročník

27. 4.

VIII. B
IX. B

30. 4.

Všechny
třídy
2. stupně

Workshop Drogová prevence
V rámci hodin výchova ke zdraví se uskutečnil workshop na téma drogové
prevence ve spolupráci s NZDM Agora Chrudim
http://www.sance.chrudim.cz/lokalita-chrudim .
Projektový den Den Země
V rámci oslav Dne Země žáci navštívili Obří akvárium v Hradci Králové,
ZOO Jihlava, ZOO Dvůr Králové nad Labem a Hřebčín Slatiňany, kde se
zájmem pozorovali chov druhů v zajetí.
Workshop Drogová prevence
V rámci hodin výchova ke zdraví se uskutečnil workshop na téma drogové
prevence ve spolupráci s NZDM Agora Chrudim
http://www.sance.chrudim.cz/lokalita-chrudim .
Lekce australského rugby
Chlapci 6. – 9. ročníku se zúčastnili lekce australského rugby, kterou vedl
rodilý mluvčí, pan Paul Hooper (přednášející na Univerzitě Pardubice)
http://www.primat.cz/upce-fes/ucitele/paul-charles-hooper/59728.
Výchovný koncert skupiny THE PLAYERS
Divadlo K. Pippicha Chrudim
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
Vybraní žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili další části projektu Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání na GJR Chrudim
http://www.gjr.cz/podpora-prirodovedneho-technickeho-vzdelavani-vpardubickem-kraji
Projekt Holocaust
V rámci projektu Holocaust se uskutečnila exkurze do památníku v
Terezíně, žáci navštívili Malou pevnost, muzeum Ghetta, Magdeburská
kasárna, krematorium.
Chrudimský čarodějnický majáles
Žáci II. stupně se zúčastnili Chrudimského čarodějnického majálesu, jehož
součástí byla vystoupení pro základní školy, průvod chrudimských SŠ a
další doprovodný program.
Květen 2015

5. 5.

VII. A
VII. B

Projektový den Mezi nebem a zemí
Součástí projektu bylo i shlédnutí stejnojmenného představení ve VČD
Pardubice. http://www.vcd.cz/inscenace/mezi-nebem-a-zemi

5. 5.

IX. B

Beseda se strážníkem Městské policie na téma Přestupkový zákon

6. 5.

VIII. A
VIII. B

Právo na každý den
Ve spolupráci s OSP Chrudim se uskutečnila další část projektu pro žáky 8.
ročníků Právo na každý den – trestní právo.

6. 5.

IX. A

Exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi

11. 5.

VIII. B
IX. B

Představení Dokonalé štěstí
Představení proběhlov historické budově Národního divadla v Praze
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/7869

11. 5.

VIII. B
IX. B

Návštěva interaktivního Muzea Grévin – umění živě

11. 5.

IX. A

Beseda se strážníkem Městské policie na téma Přestupkový zákon

12. 5
–
15. 5.

VI. B
VI. C

Rekreačně vzdělávací pobyt ve Staré Vsi u Rýmařova

12. 5.

Vybraní
žáci školy

Atletický čtyřboj ve Slatiňanech

13. 5.

Vybraní
žáci školy

Okresního kola Pythagoriády

14. 5.

IX. A

Zasedání Okresního soudu v Chrudimi

19. 5
–
22. 5.

VI. A
IX. A

Rekreačně vzdělávací pobyt v Peci pod Sněžkou
Vynikající spolupráce žáků šestých a devátých tříd. Ti mladší prošli i stezku
odvahy, kde na ně číhala různá strašidla, což byli přestrojení žáci IX. A.

19. 5.

VI. C

Představení Kouzelný svět
Speciální škola v Chrudimi odehrála v divadle K. Pippicha představení
Kouzelný sen.

26. 5
27. 5.

Všechny
třídy
2. stupně

Představení Kouzelný cirkus
Žáci ZUŠ v Chrudimi odehráli baletní představení v divadle K. Pippicha,
které v mnohých divácích – žácích II. stupně, zanechalo nevšední zážitky

27. 5.

VI. A
VI. B

Divadlo Na Fidlovačce, představení Babička

28. 5.

IX. B

Zasedání Okresního soudu v Chrudimi
Červen 2015

1. 6
–
4. 6.

IX. B

Rekreačně vzdělávacího pobytu v Březové u Třebíče

3. 6.

IX. A

Obaly bez obalu
Proběhl projektový den nazvaný Obaly bez obalu, zaměřený na podporu
ekologického vnímání světa, ve kterém žijeme

4. 6.

VIII. A
VIII. B

Školní kolo Právo na každý den

5. 6.

Vybraní
žáci školy

Okresní kolo Poznávací přírodovědné soutěže v Hlinsku

8. 6
–
11. 6.

VIII. A
VIII. B

Rekreačně vzdělávací pobyt v Suchdole nad Lužnicí

9. 6.

VII. B

Školní výlet
Praha, její historické centrum a Muzeum voskových figurín Grévin

12. 6.

VI. C

Regionální muzeu Chrudim
Žáci absolvovali edukační program v Regionálním muzeu nazvaný Secesní
ornament – historie výtvarné kultury.

17. 6.

VIII. A
IX. A

Představení Mnoho povyku pro nic v pražském Divadle v Dlouhé

19. 6.

VII. A
VII. B
VIII. B
IX. B

Den dobrovolnictví
Žáci si hravou formou dozvěděli mnoho o fungování různých
dobrovolnických organizací v pardubickém kraji.

22. 6.

Všechny
třídy
2. stupně

23. 6.

Všechny
třídy
2. stupně

24. 6.

7. - 9.
ročník

Zelené peklo na GJR Chrudim

24. 6.

Všechny
třídy
2. stupně

Bezpečné prázdniny v Městském parku v Chrudimi

25. 6.

Všechny
třídy
2. stupně

26. 6.

Všechny
třídy
2. stupně

29. 6.

Všechny
třídy
2. stupně

Projektový den Ochrana člověka
Tento projekt žákům II. stupně osvětlil význam a důležitost například při
základních úkolech ochrany obyvatelstva, prevenci vzniku mimořádných
událostí, činností po mimořádné události, evakuaci
Sportovní den
Žáci se sportovně vyžili dle své volby. Nabídka byla následující: zumba,
plavání, turistika, fit centrum, geocaching, florbal, sportovní hry.

Projektový den Jak se žije Čechům v cizině
Tento projekt navazoval na projektový den Jak se žije cizincům v našem
okolí. Na plánování i realizaci projektového dne se velkou měrou podílel i
školní parlament. Naši školu navštívilo šest Čechů, kteří žáky seznámili s
tím, co znamená život v jiné zemi. Dle zájmu si žáci mohli volit zemi, která je
oslovila nejvíce. Na výběr měli: Holandsko, Thajsko, Německo, Rusko,
Uzbekistán, Ukrajina, Anglie
Projektový den Jsme účastníky silničního provozu
Tento projekt umožnil žákům hlouběji pochopit rizika silniční a železniční
dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu včetně zvládání
agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění
bezpečnosti).
Představení Sněhurka
Představení Sněhurka představili žáci sedmých ročníků v rámci předmětu
dramatická výchova, žáci II. stupně jej shlédli na závěr školního roku.

Rekreačně vzdělávací pobyty
Třída

Termín

Místo

VI. A

květen 2015

Pec pod Sněžkou

VI. B

květen 2015

Stará Ves u Rýmařova

VI. C

květen 2015

Stará Ves u Rýmařova

VIII. A

červen 2015

Suchdol nad Lužnicí

VIII. B

červen 2015

Suchdol nad Lužnicí

IX. A

květen 2015

Pec pod Sněžkou

IX. B

červen 2015

Březová

8.2 Přehled sportovních soutěží a umístění našich žáků
Akce

Ročník

Umístění

Plavecká štafeta měst

1. a 2. stupeň

Turnaj v miniházené

3. – 5. ročník

1.

Fotbalový turnaj

6. – 9. ročník

3.

Přespolní běh

6. – 9. ročník

3. - 4. místo

Běh naděje

6. – 9. ročník

Florbal

6. – 7. (chlapci)

Přespolní běh Ležáky

6. – 9. ročník

Atletický čtyřboj

6. – 9. (chlapci)

3. místo
3. a 4. místo

8.3 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce

Jméno a třída

Umístění

L. Jirák, V. A

5. – 8. místo

L. Habiňáková, IX. B
L. Dvořáčková, IX. A
L. Paulů, VII. A
E. Karkošová, VII. A
L. Mrázková, IX. B
R. Tinz, IX. B
L. Habiňáková, IX. B
R. Tinz, IX. B
L. Habiňáková, IX. B
R. Tinz, IX. B
A. Koupalová, VI. B
T. Vodičková, VI. B
M. Novák, VI. A

7. místo
20. místo
3. místo
7. - 8. místo
10. – 11. místo
16. místo
2. místo
1. místo
9. místo
7. místo

Okresní kolo Poznávací přírodovědná soutěž jednotlivci

A. Koupalová, VI. B

2. místo

Okresní kolo Poznávací přírodovědná soutěž skupiny

J. Čermák, VIII. A
R. Tinz, IX. B
V. Lacinová, IX. B

4. místo

Okresní kolo Poznávací přírodovědná soutěž jednotlivci

J. Čermák, VIII. A

5. místo

Pythagoriáda – okresní kolo
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce
Okresní kolo Olympiády v německém jazyce
Krajské kolo Olympiády v německém jazyce
Okresní kolo Poznávací přírodovědná soutěž skupiny

Zeměpisnou soutěž Chrudimský zlatý glóbus
Hotelová škola Bohemia Chrudim
Zeměpisnou soutěž Chrudimský zlatý glóbus
Hotelová škola Bohemia Chrudim

L. Mrázková, IX. B
L. Habiňáková, IX. B
O. Pros, IX. B
V. Lacinová, IX. B
A. Chvojková, IX. B
V. Smolař, IX. B

3. místo

2. místo
4. místo

8.4 Zapojení do projektu „Škola podporující zdraví“
Koncem školního roku jsme opět zhodnotili zapojení naší školy do programu škol
podporujících zdraví v ČR. Projekt probíhal ve škole již od září 2004 a oficiální přijetí do
sítě škol podporujících zdraví se uskutečnilo v listopadu téhož roku ve Státním
zdravotním ústavu Praha, kde byla přítomna i zástupkyně Města Chrudim.
Projekt jsme si nazvali KROK ZA KROKEM KE VZDĚLANÉMU A ZDRAVÉMU
ČLOVĚKU II, protože kontinuálně navazuje na stejnojmenný projekt, jímž jsme do sítě
vstupovali.

Zlepšování věcného prostředí








průběžně řešíme problém s vlhkostí na nové budově
umístěny kontejnery na tříděný odpad ve školním dvoře
umístění menších kontejnerů na tříděný odpad na chodbách školy
popelnice jsou též vyváženy častěji
průběžně podle finančních možností nakupujeme nový stavitelný nábytek do tříd
instalovali jsme automat na školní mléko a zajišťujeme jeho prodej na obou
budovách
na chodbách nemůžeme instalovat sedací nábytek – nepovoleno ZHS Chrudim

Zlepšování sociálního prostředí











provedli jsme renovaci dívčích toalet
jsme připraveni poskytnout psychologickou pomoc žákům, kteří o ni požádají
snažíme se pečovat o klidné a humánní klima školy
postihujeme kázeňskými opatřeními žáky, kteří omezují ostatní na půdě školy
snažíme se maximalizovat individuální přístup k žákům a udělujeme drobné
pochvaly dětem, aby zažily pocit úspěchu
podporujeme nově příchozí žáky, aby neměli problémy se začleněním do nového
kolektivu
volíme si třídní samosprávy a s dětmi spolupracujeme
nabízeli jsme mimořádné konzultační hodiny žákům 9. tříd
diskutujeme o budoucnosti školy na různých úrovních
pracovali jsme na rozvíjení vlastního školního vzdělávacího programu

Zlepšování organizačního prostředí






propagujeme zdravou výživu ve vyučovacích hodinách a prakticky i ve školní jídelně,
umožnili jsme prodej výrobků zdravé výživy
společně jsme zajišťovali, realizovali a zhodnocovali škol. akce
radíme se o závažných rozhodnutích
ve sborovně je přesnější informační systém
účastnili jsme se škol v přírodě










žákům s SPU pomáháme formou reedukací
potřebným žákům poskytujeme dvojí učebnice
Smysluplnost učení
zapojili jsme se do projektu Bezpečná cesta do školy, Kouření a já
pokračovali jsme v započaté tradici – prvňáčci dostávají svůj stromek, vytvořili jsme
logo školy, pečovali jsme o školní strom
podporujeme environmentální výchovu – třídíme odpad, sbíráme hliník, šípek a
pomerančovou kůru
ve vyučovacích hodinách se snažíme zajišťovat přiměřenost, názornost a
propojenost s praktickým životem
každý rok organizujeme projektové dny, Dny Země, zahradní slavnost, spaní dětí ve
škole s programem

Možnost výběru, přiměřenost










snažíme se žákům poskytovat co nejpestřejší nabídku učiva
žáci 5. ročníků se mohou rozhodnout o studiu na víceletém gymnáziu a sportovní
škole
žáci mohou podle svých zájmů vypracovávat dlouhodobější úkoly a zlepšit tak své
hodnocení
učíme žáky pracovat samostatně i v týmech
proběhly tematické exkurze
na škole fungovaly tělovýchovné zájmové kroužky
žáci se mohli zúčastnit široké škály tělovýchovných soutěží
žáci 8. a 9. ročníků navštěvují besedy na IPS ÚP Chrudim
žáci 9. ročníků navštěvují jednání u okresního soudu

Spoluúčast a spolupráce







vyučující se účastnili odborných seminářů podle potřeby školy i vlastních zájmů
snažíme se učivo odstupňovat podle potřeby žáků - diferencovaný a individuální
přístup
vyměňujeme si vzájemné zkušenosti a spolupracujeme 1. a 2. stupeň
využíváme odborné učebny v co největším rozsahu
zveme do školy kvalifikované odborníky
účastníme se soutěží, olympiád, projektů, závodů a turnajů

Motivující hodnocení






podporujeme vzájemné hodnocení žáků
děti mají možnost opravit si neúspěšnou známku po domluvě s vyučujícím
organizujeme úspěšně již několikátý rok celoroční soutěž MUDRC na 1. stupni
snažíme se minimalizovat domácí práci žáků
vedeme žáky k tomu, aby prezentovali své úspěchy a vnímali a oceňovali úspěchy
ostatních

Škola – model demokratického společenství




podporujeme zdravý rozvoj dětí a primární význam rodiny
snažíme se, aby děti poznaly zajímavé a smysluplné postupy a metody, které
uplatní v budoucím životě
vedeme žáky k zájmu o celoživotní vzdělávání

Škola – středisko obce



spolupracujeme se Zdravým městem Chrudim (projekty, soutěže, vystoupení)
spolupráce s jinými organizacemi:
 ZUŠ Chrudim,
 DDM Chrudim,
 PPP Chrudim,
 Městská policie,
 Hasičský záchranný sbor,
 Okresní soud Chrudim,
 SVP Archa Chrudim,
 Občanské sdružení Proud, Šance pro Tebe,
 DKC Pestalozzi,
 Probační a mediační služba,
 Státní policie Chrudim, Okresní soud Chrudim.

9. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol
Po celý školní rok probíhala kontrolní činnost na vnější i vnitřní úrovni. Vnitřní
kontrola byla zaměřena na výchovně vzdělávací činnost jak ve škole, tak i ve školní
družině, dále na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hospodaření školy s finančními
prostředky.
Na začátku školního roku jsme se zaměřili na kontrolní práci související
s přípravou a zahájením nového školního roku a dále byly provedeny kontroly
evidenčních listů BOZP, kontroly dokumentace třídních učitelů a vychovatelek ve školní
družině. V kontrolní činnosti jsme dále pokračovali průběžnou kontrolou pořádku,
především v šatnách a kontrolou výkonu dozorů ve škole i ve školní jídelně a výdejně.
Provedli jsme kontrolu platnosti učebnic a metodických příruček (věstník MŠMT),
kontrolu stavu a zásob učebnic. V průběhu školního roku byla provedena kontrola
třídních knih, třídních výkazů, katalogových listů, žákovských knížek, sešitů, výtvarných
prací.
Samostatným okruhem kontrolní činnosti jsou hospitace. V práci učitelů nebyly
zjištěny žádné nedostatky zásadního rázu. Zápisy o hospitační činnosti jsou uloženy
v ředitelně školy.
Ve dnech 8. až 13. ledna. 2015 provedla Česká školní inspekce inspekční
činnost, která byla zaměřená zejména na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání poskytovaného školou, včetně hodnocení naplňování školních
vzdělávacích programů a posouzení jejich souladu s právními předpisy.
Výsledky inspekční činnosti:
Prostorové, materiální i personální podmínky umožňují plnit cíle vzdělávacích
programů. Ředitel školy účelně rozdělil kompetence, kontrolní systém je spíše funkční.
Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání, příznivé podmínky pro výuku žáků se
SVP. Prevence rizikového chování je systematicky zabezpečená.
Průběh vzdělávání umožňuje realizaci školních vzdělávacích programů.
Sledované hodiny naplňovaly dílčí cíle vzdělávání, vyučující uplatňovali metody a
přístupy na různé didaktické úrovni. Výuka je doplněna dalšími akcemi a aktivitami
školy.
Výsledky vzdělávání odpovídají naplňování ŠVP ZV. Škola cíleně vyhodnocuje a
porovnává výsledky vzdělávání žáků, klasifikace na druhém stupni je v několika
vyučovacích předmětech méně motivující. Hodnocení některých opravných zkoušek
nebylo pedagogicky zdůvodněné.

V oblasti hospodaření byly provedeny kontroly:













plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
pokladny a pokladní hotovosti,
účetních dokladů školy,
příjemek a výdejek školní jídelny,
čerpání mzdových prostředků a prostředků na odvody,
čerpání finančních prostředků na provoz,
rozpočtu FKSP,
skladu potravin školní jídelny,
bankovních výpisů účtu školní jídelny,
bankovních výpisů účtu školy,
plateb za pronájmy tělocvičen,
příspěvků od rodičů na provoz školní družiny.

Při kontrolách nebyly shledány nedostatky. Nebylo zjištěno nehospodárné a
neefektivní čerpání finančních prostředků. Finanční prostředky byly čerpány vcelku
rovnoměrně. Do konce kalendářního roku bude rozpočet vyčerpán. O provedení
jednotlivých kontrol jsou sepsány záznamy.
Ve dnech 11. - 18. června 2015 byla provedena kontrola podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Předmět kontroly:
1. namátková kontrola skladových zásob – školní jídelna, aktuální stav surovin ke
dni kontroly, zda je v souladu skutečný stav zásob se stavem uváděným na
skladových kartách
2. kontrola pokladní hotovosti ŠJ
3. kontrola vzorku účetních dokladů ŠJ
4. kontrola pokladní hotovosti ZŠ
5. kontrola vzorku účetních dokladů ZŠ
6. kontrola vybraného vzorku strávníků
7. kontrola vzorku nově pořízeného majetku (zavedení do účetnictví, odpisy,
označení identifikátory, …)
8. kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků
Kontrolu provedli pracovnice Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
MěÚ Chrudim Věra Hájková a Lenka Najmanová. Závěr kontroly: v kontrolovaných
agendách nebyly zjištěny závažné nedostatky.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy byly zpracovány samostatně jako příloha této zprávy.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních

programů
Škola se v tomto školním roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních
programů.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci

celoživotního učení
V současné době škola nerealizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Pro své pedagogy využíváme převážně školení připravené Centrem celoživotního
vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje a Národním institutem dalšího
vzdělávání.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech

financovaných z cizích zdrojů
Projekt „Chodím do práce v Pardubickém kraji“ podpořený z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování
kvality ve vzdělávání
Dále spolupracujeme s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na
projektu „Chodím do práce v Pardubickém kraji“. Projekt je podpořený z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality
ve vzdělávání. Realizací projektu bude podpořena individuální profesní příprava žáků s
aktivní účastí zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. Cílem projektu jsou odborné
stáže ve firmách šité na míru žákům v předposledních ročnících základních a středních
škol. V letošním školním roce jsme se zapojili 4 žáci z osmých tříd: 1 dívka a 3 chlapci.
Projekt se u dětí setkal s úspěchem, neboť na stážích byly velmi spokojené. Stáže
umožnily tyto organizace Městský úřad Pardubice, AHEAD Language Agency
Pardubice, ČSOB Pojišťovna Pardubice, Mateřská škola Rosice u Chrasti. Jednodenní
stáže proběhly od 10. září 2014 do 20.března 2015 a jeden chlapec stáž v Hotelové
škole Bohemia Chrudim odmítl.
Projekt přírodovědného a technického vzdělávání žáků pardubického kraje
Naše škola je zapojena do Projektu přírodovědného a technického vzdělávání
žáků pardubického kraje, konané na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi. Účastnili se
žáci 8. a 9. ročníků. Projekt je zaměřen na praktické úkoly v laboratořích a odborných
učebnách či přímo v terénu, věnováno předmětům chemie, zeměpis, biologie, fyzika. K
tomu následuje nabídka kroužků z těchto předmětů a některé další akce jako soutěžní
den mezi jednotlivými školami - Zelené peklo, apod.
Projekt Dovednostní výkon a pohybové učení u dětí se zhoršenou pohybovou
koordinací
Naše škola se podílí na projektu Dovednostní výkon a pohybové učení u dětí se
zhoršenou pohybovou koordinací. Projekt je financován Fakultou tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci. Realizace projektu: 1. 3. 2015 - 28. 2. 2017.
Výzkumný projekt se zaměřuje na ověření současných hypotéz o účincích odlišných
typů zaměření pozornosti jedince na provedení pohybové akce a učení pohybovým
dovednostem.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu č. 56 a výzvu č. 57 k
předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro
oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obou výzev jsme využili a žádost o finanční
podporu podali.

Projekt Moderní škola 2015
Výzva č. 56 - požadované šablony:
 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti.
 Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Moderní školní dílna 2015
 Výzva č. 57 - požadované šablony:
 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
Projekt Moderní škola 2015 úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen
k financování. Výsledek projektu Moderní školní dílna 2015 bude zveřejněn v průběhu
září 2015.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
V rámci volby povolání spolupracujeme s Úřadem práce v Chrudimi. Za velmi
přínosné považujeme besedy v Informačním a poradenském středisku pro volbu
povolání, kde se naši žáci mají možnost poprvé seznámit s problematikou trhu práce,
celoživotního vzdělávání apod. Žáci 8. a 9. ročníků se účastní Přehlídky SŠ, SOŚ, SOU
a GY, která se konala v letošním školním roce v Muzeu Chrudim.
Spolupracujeme s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na
projektu „Chodím do práce v Pardubickém kraji“. Naši žáci 8. ročníků se budou moci
zúčastnit odborných stáží ve firmách šité jim na míru. Dále jsme podpořili projekt
Technohrátky realizovaný Pardubickým krajem. Cílem projektu TECHNOhrátky je
podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu u žáků základních škol v
Pardubickém kraji. Volí nejen tradiční, ale i nové a atraktivní způsoby podpory a
prezentace technických profesí i posílení motivační stránky k jejich studiu - např. Dny
otevřených dveří ve vybraných technických školách, praktické ukázky v dílnách,
exkurze do patronátních firem, vědomostní soutěže a kvízy, interaktivní kontakt
prostřednictvím sociálních sítí.
Dále se snažíme o environmentální výchovu, o vypěstování kladného vztahu
člověka k přírodě. V rámci této výchovy spolupracujeme s Ekocentrem Paleta
Pardubice, CHKO Železné hory, Červeným křížem, Vodní zdroje Chrudim.
Základem vzdělávání a výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je
úzká spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chrudimi a v Pardubicích,
Střediskem výchovné péče Archa Chrudim, Střediskem výchovné péče Pyramida
Pardubice, Dětským krizovým centrem Pestalozziho Chrudim.
V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou v Chrudimi a
v Pardubicích, Regionálním muzeem v Chrudimi, Chrudimskou besedou, ZUŠ Chrudim
a dalšími subjekty, které nám nabízejí kulturní aktivity a programy pro žáky školy. Ve
sportovních soutěžích úzce spolupracujeme s DDM Chrudim a s AŠSK ČR.

15. Výroční zpráva o poskytování informací
Tato zpráva je přiložena samostatně jako příloha této zprávy.

Zpracoval Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel
Schválila Rada školy, předseda Mgr. Veronika Pluhařová

Přílohy:
Výroční zpráva o poskytování informací
Základní údaje o hospodaření školy

Výroční zpráva o poskytování informací
Počet žádostí o informaci

0

Počet podaných odvolání proti odvolání

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

Mgr. Jaroslav Víšek
ředitel školy

0

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768
v roce 2014
Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 hospodaří jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je
město Chrudim.
Jsme správci tří budov – v budově Dr. Peška č. 768 jsou vyučováni žáci 1. stupně, dále je zde 5 oddělení
školní družiny, školní kuchyně a školní jídelna. Budovu v ulici Husova č. 9 navštěvují žáci 2. stupně a
v budově Palackého č. 47 je tělocvična s příslušenstvím.
Ve své zřizovací listině má škola povoleno provádět doplňkovou činnost, tj. vykonávat hostinskou činnost,
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Součástí školy je zařízení školního stravování, které
zajišťuje školní stravování žáků, stravování našich bývalých zaměstnanců – důchodců a dále stravování
cizích strávníků, především zaměstnanců Základní umělecké školy Chrudim. K dispozici je školní jídelna
v budově Dr. Peška a výdejna jídel v budově Husova.
Organizace pronajímá tři tělocvičny, a to v budově Dr. Peška, v budově Husova a Palackého, v případě
zájmu pronajímá i učebny. Nájemní smlouvy jsou uzavřeny pouze na školní rok, fakturace se provádí dle
požadavků jednotlivých organizací, zpravidla k 30. červnu a 31. prosinci příslušného kalendářního roku.
Škola hospodaří s rozpočtem schváleným na kalendářní rok. Provozní prostředky od zřizovatele jsou na
začátku každého měsíce převáděny na účet školy v částce odpovídající 1/12 ročního rozpočtu školy.
Prostředky na platy, odvody a ostatní neinvestiční náklady zasílá Krajský úřad Pardubického kraje
čtvrtletně, případně po úpravách závazných ukazatelů.
Na základě žádosti jsme získali souhlas Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje se
zřízením funkce asistenta pedagoga pro zdravotně postiženého žáka. Platnost souhlasu byla vymezena
školním rokem 2014/2015 a náklady spojené s platem byly hrazeny v rámci dotace na platy s UZ 33353.
Finanční prostředky školy jsou uloženy na dvou účtech v komerční bance v Chrudimi, a to hlavním účtu
školy a účtu fondu kulturních a sociálních potřeb. K hlavnímu účtu školy je přidělena platební karta, s níž
nakládá pouze ekonom školy. Veškeré platby schvaluje ředitel školy. Školní jídelna má finanční
prostředky rovněž uloženy na samostatném účtu v komerční bance v Chrudimi. Škola i školní jídelna
provádí veškeré úhrady prostřednictvím internetového bankovnictví.

Denní limit pokladny školy je stanoven na částku 5.500 Kč, denní limit pokladny školní jídelny je
stanoven na částku 30.000 Kč. Doplňování pokladní hotovosti školy se provádí výběrem z bankomatu
komerční banky.
Účetní závěrka se sestavuje každý měsíc, zřizovateli se předkládá čtvrtletně v elektronické i papírové
podobě, krajskému úřadu se zasílá čtvrtletní přehled čerpání dotací. Pro krajský úřad se sestavují
čtvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, další výkazy se
zpracovávají pro český statistický úřad a úřad práce.
Ze svého rozpočtu škola pokryla veškeré náklady spojené s provozem všech tří budov, školní jídelny i
výdejny jídel. Požadavky pedagogických pracovníků na nákup učebnic a učebních pomůcek byly splněny
v plném rozsahu.
Jedinou investicí v tomto roce byl nákup interaktivní tabule Smart Board M680, která byla nainstalována
v 1. třídě.
Použití investičního fondu a následný nákup investice schválila Rada města Chrudim usnesením
č. R/124/2014 ze dne 24. března 2014.

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých
v roce 2014 Krajským úřadem Pardubického kraje

Příspěvky, dotace
Účet

UZ

Název

Částka v Kč

672 15

33047

Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
v roce 2014

15.000,-

672 15

33051

Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství
v roce 2014

40.769,-

672 15

33052

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014

126.605,-

672 15

33353

Dotace na platy, odvody a ostatní neinvestiční náklady

21.354.000,-

CELKEM

21.536.374,-

Vyúčtování neinvestičních výdajů

UZ 33047
Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání v roce 2014
Účet

Název

Částka v Kč

501 31

Učební pomůcky

1.472,-

501 33

Učebnice jazyků

13.528,-

CELKEM

15.000,-

UZ 33051
Rozvojový program MŠMT na rok 2014
Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014
Účet

Název

Částka v Kč

521 10

Platy

30.199,-

524 10

Zdravotní pojištění

2.718,-

524 20

Sociální pojištění

7.550,-

527 10

Příděl do FKSP

302,-

CELKEM

40.769,-

UZ 33052
Rozvojový program MŠMT na rok 2014
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014
Účet

Název

Částka v Kč

521 10

Platy

93.781,-

524 10

Zdravotní pojištění

8.441,-

524 20

Sociální pojištění

23.445,-

527 10

Příděl do FKSP

938,-

CELKEM

126.605,-

UZ 33353
Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání na rok 2014
Poskytnuté
Finanční prostředky v Kč
k 31.12.2014
Přímé náklady na vzdělávání
Přímé náklady na vzdělávání – ostatní osobní
náklady
Celkem mzdové náklady

Použité
k 31.12.2014

Vratky dotací
celkem

15.302.000,-

15.302.000,-

0

40.000

40.000,-

0

15.342.000,-

15.342.000,-

0

Poskytnuté
Finanční prostředky v Kč
k 31.12.2014
Odvody pojistného

Použité
k 31.12.2014

Vratky dotací
celkem

5.217.000,-

5.210.032,-

0

153.000,-

153.000,-

0

614.241,-

0

34.727,-

0

Odvody do FKSP

Ostatní neinvestiční výdaje
642.000,Náhrada za nemoc

Celkem ostatní neinvestiční náklady

6.012.000,-

6.012.000,-

0

CELKEM

21.354.000,-

21.354.000,-

0

Rozbor ostatních neinvestičních výdajů
Účet

Název

Částka v Kč

501 30

Učebnice

501 31

Učební pomůcky

54.710,-

501 32

Učební pomůcky do 1. tříd

56.325,-

501 33

Učebnice jazyků

501 34

Pomůcky do školní dílny

8.034,-

501 35

Ochranné pracovní pomůcky

19.337,-

512 01

Cestovné

28.279,-

518 30

Školení a vzdělávání pedagogů

8.166,-

518 32

Plavecký výcvik žáků – mzdové náklady

518 33

Ekologické projekty

500,-

518 34

Výuková CD a DVD

9.716,-

518 35

Testy Kalibro, Scio

31.848,-

525 10

Zákonné pojištění 0,42%

65.336,-

Celkem materiál a služby

614.241,-

195.847,50

33.962,50

102.080,-

Celkové vyúčtování finančních prostředků poskytnutých
Krajským úřadem Pardubického kraje

Celkem výnosy

21.536.374,- Kč

Celkem náklady

21.536.374,- Kč

Hospodářský výsledek

0

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, zúčtování daní
k 31.12.2014
Účet

Název

Částka v Kč

331

Zaměstnanci

1.108.556,-

336

Sociální pojištění

436.224,-

337

Zdravotní pojištění

186.965,-

342

Daň z příjmů

137.396,-

378

Zákonné pojištění 0,42%

16.956,-

CELKEM

1.886.097,-

Údaje o použití finančních prostředků
poskytnutých zřizovatelem
Výnosy, dotace
Účet

Název

Částka v Kč

602

Výnosy z prodeje služeb

2.516.853,-

603

Výnosy z pronájmů

649

Ostatní výnosy z činnosti

662

Úroky

1,23

669

Ostatní finanční výnosy

13,12

672 01

Příspěvek zřizovatele na provoz

317.693,367.898,80

2.800.000,-

CELKEM

6.002.459,15

Účet

Název

Částka v Kč

501

Spotřeba materiálu

3.119.477,32

502

Spotřeba energie

1.268.284,76

511

Opravy a udržování

98.542,40

518

Ostatní služby

702.176,95

521

Platy hrazené z doplňkové činnosti

123.509,-

524

Zákonné sociální pojištění hrazené z doplňkové
činnosti

34.242,-

527

Příděl do FKSP z doplňkové činnosti

549

Ostatní náklady z činnosti

89.605,-

551

Odpisy dlouhodobého majetku

186.751,-

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

378.388,-

569

Ostatní finanční náklady

Náklady

CELKEM

652,-

7,32
6.001.635,75

Celkové vyúčtování finančních prostředků od zřizovatele
Celkem výnosy

6.002.459,15 Kč

Celkem náklady

6.001.635,75 Kč

Hospodářský výsledek

823,40 Kč

Poskytnuté provozní zálohy, ostatní pohledávky a závazky
Účet

Název

311

Odběratelé

20.560,-

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

112.800,-

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

33.053,-

321

Dodavatelé

124.058,77

324

Krátkodobé přijaté zálohy

351.385,30

335

Pohledávky za zaměstnanci

377

Ostatní krátkodobé pohledávky

6.681,-

381

Náklady příštích období

8.271,-

389

Dohadné účty pasivní
CELKEM

469 10

Částka v Kč

135,-

59.760,181.500,-

535.204,07

Ostatní dlouhodobé pohledávky –
pohledávka za pí Markétou Amentovou

794.038,-

V průběhu roku 2014 zaplatila pí Markéta Amentová (bývalá vedoucí školní jídelny) na účet školy částku
50.000 Kč a snížila tím svoji pohledávku z původních 844.038 Kč.

Finanční prostředky k 31.12.2014
Bankovní účet školy

2.506.386,70

Bankovní účet školní jídelny

169.019,50

Bankovní účet FKSP

23.856,63

Pokladna školy
Pokladní školní jídelny
CELKEM

5.176,0
2.704.438,83 Kč

Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Majetek školy k 31.12.2014
Účet

Název

Částka v Kč

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

022

Samostatné hmotné movité věci a souboryhmotných
movitých věcí

3.577.559,73

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.440.619,30

CELKEM

12.336.408,03

318.229,-

901

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

100.358,-

902

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

4.714.953,91

CELKEM

4.815.311,91

Majetkové fondy k 31.12.2014
Účet

Název

Částka v Kč

401

Jmění účetní jednotky

1.099.438,86

408

Opravy minulých období

844.038,-

412

Fond kulturních a socíálních potřeb

33.629,63

413

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření

74.688,92

414 10

Rezervní fond z ostatních titulů – počáteční stav

416

Fond reprodukce majetku

2.750,282.409,-

Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2014

Ukazatel

Částka v Kč

Náklady – účtová třída 5 celkem

27.538.009,75

Výnosy – účtová třída 6 celkem

27.538.833,15

Docílený hospodářský výsledek

823,40

Na základě usnesení č. R/63/2015 ze dne 2.3.2015 Rada města Chrudim schválila převod
hospodářského výsledku do rezervního fondu.

Zpracovala:
Ivana Tůmová, ekonom školy

Schválil:
Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel

