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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
Zástupce ředitele
Ekonom

Mgr. Jaroslav Víšek
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
Michaela Hurychová
Vendula Korbelová
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 jsou tři třídy v 6. a 7. ročníku, dvě třídy v 8. a 9.
ročníku.
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 6 oddělení.

Počet tříd v ročníku
3
3
3
3
3
3
3
2
2
25

1.5 Počty žáků školy k 30. 9. 2015
ročník počet žáků z toho dívek z toho chlapců
90
44
1.
46
76
27
2.
49
75
32
3.
43
80
35
4.
45
88
41
5.
47
77
45
6.
32
66
38
7.
28
58
19
8.
39
41
20
9.
21
651
301
350
celkem
Školní družinu navštěvuje 150 žáků.

1.6 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet prvních tříd
2

počet dětí zapsaných do prvních tříd
69

počet odkladů
8

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 10 kmenových tříd, odborné učebny fyziky, chemie
a biologie, výtvarné a hudební výchovy, počítačové učebny a jazyková učebna, 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

Ročník
2. 3. 4. 5. 6.
9 8 8 8 5
--- 3 3 3 3
--- --- --- --- --5 5 5 5 4
--- 1 1 1 1
2 2 3 3 ----- --- --- --- ----- --- --- --- 1
--- --- --- --- 2
--- --- --- --- 2
--- --- --- --- 2
--- --- --- --- 1
--- --- --- --- 1
1 1 1 1 1
1 1 2 2 2
1 1 1 --- 1
2 2 2 2 2
--- --- --- --- 1
21 24 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
3
4
----2
2
1
2
2
1
--1
2
1
2
1
32

Druhý cizí jazyk je povinný pro žáky 8. a 9. ročníku. Žáci 8. ročníku si vybírali
z německého, ruského a francouzského jazyka. Z důvodu malého zájmu o francouzský jazyk,
se tento jazyk v letošním školním roce v 8. ročníku nevyučoval. Žáci 9. ročníku pokračovali ve
výuce německého 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
Výtvarné činnosti
Výtvarné činnosti
Konverzace v anglickém jazyce
Cvičení z českého jazyka
Sportovní výchova
Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka
Výtvarné činnosti

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 (2 skupiny = 2 hodiny)
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)
Florbal (1. - 5. ročník)
Vědecké pokusy (1. - 5. ročník)
Zumba (1. - 5. ročník)

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Vedení školy tvoří ředitel školy a zástupce ředitele školy. Vzdělávání zajišťuje 38 učitelů,
z toho 30 žen. Ve škole působí 1 asistentka pedagoga. V příslušných odděleních školní družiny
působí 6 vychovatelek. Celkový počet správních zaměstnanců je 18 (z toho 10 zaměstnankyň
školní jídelny).
Pracovníci

Ženy

Muži

Učitelé
Asistent ped.
Vychovatelé
Správní
Školní jídelna

30
1
6
6
10

8
0
0
2
0

Celkem

53

10

Plný
úvazek

Zkrácený
úvazek

Splněná
kvalifikace

38
1
6
8
10

32
0
1
7
7

6
1
5
1
3

38
1
6
8
10

63

47

16

63

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 od 1.9.2015 do 31.8.2016 zameškáno celkem 762
kalendářních dnů, z toho pro nemoc bylo zameškáno 613 dnů a pro nepracovní úraz bylo
zameškáno 149 dnů. Ve většině případů byly absence řešeny suplováním, dlouhodobá
absence se vyřešila zástupem pedagogického pracovníka - důchodce. Celkem bylo
odpracováno 97.851,14 hodin, neodpracováno (dovolená, samostudium) bylo celkem 20.218,81
hodin. Hodin nemocí bylo celkem 5.747,55, tj. 4,86% všech hodin.

Věková struktura zaměstnanců – učitelé

Věková struktura zaměstnanců – asistenti 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 69 žáků. Žádostem o odklad školní
docházky bylo vyhověno u 8 žáků. Všem na základě doporučení pediatra a PPP. Do 1. třídy
tedy nastoupí 61 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 26,28.
7 žáků přechází do střední školy před ukončením povinné školní docházky. Do
osmiletého gymnázia bylo letos z naší školy přijato celkem 9 žáků, z toho 2 dívky.
Povinnou školní docházku ukončilo 50 žáků. 43 žáků ukončilo povinnou školní docházku
v devátém ročníku. 1 žák devátého ročníku studoval v zahraničí. 5 žáků ukončilo docházku
v osmém ročníku, jedna žákyně v sedmém ročníku.

4.1 Přehled přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016
škola

celkem

Obchodní akademie, Chrudim

3

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

6

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim

4

Střední průmyslová škola strojnická, Chrudim

7

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Chrudim

4

Střední škola automobilní, Holice

1

Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické, Třemošnice

2

Střední zdravotnická škola, Pardubice

1

Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

1

Střední policejní škola, Holešov

1

Konzervatoř Evangelické akademie, Olomouc

1

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice

2

Střední škola zdravotnická a sociální, Chrudim

2

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 a střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice

1

Centrum odborné přípravy technicko - hospodářské, Praha 9

1

Střední zemědělská a veterinární, Lanškroun

1

Střední průmyslová škola strojnická, Přelouč

1

Střední odborná škola cestovního ruchu, Pardubice

1

Gymnázium Karla Václava Raise, Hlinsko

1

Střední průmyslová škola dopravní, Praha 5 - Motol

1

Střední odborné učiliště, Chroustovice

1

Střední průmyslová škola stavební, Pardubice- Rybitví

1

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

1

celkem

50

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. Tentokrát v 7. a 9. ročníku. Žáci
byli testováni v matematice a českém jazyce.

Výsledky testu „Stonožka“
7. ročník:
Český jazyk - studijními výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší
výsledky než polovina zúčastněných škol.
Matematika - výsledky byly podprůměrné, naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky.
70% zúčastněných škol bylo lepších.

9. ročník:
Český jazyk - výsledky byly podprůměrné, naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky.
70% zúčastněných škol bylo lepších.
Matematika - studijními výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší výsledky
než polovina zúčastněných škol.

Výsledky výběrového testování ČŠI

Ve školním roce 2015/2016 proběhlo na naší škole výběrové testování matematické
gramotnosti 6. ročníků, které prováděla ČŠI.
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.
I v tomto školním roce jsme pracovali také s žáky cizinci - vietnamské národnosti.
Jednalo se o čtyři chlapce v 7., 8. a 9. 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.
Mgr. Petr Pražák ze SVP Archa Chrudim provedl sociometrické šetření a konzultace ve
třídě IV. C, kde se vyskytly problémy v komunikaci mezi dvěma spolužačkami, které následně
ovlivnily klima ve třídě. S výsledky šetření byli seznámeni rodiče obou dívek a individuálně
všichni žáci třídy. Poté došlo ke zklidnění a návratu do normálu.

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 52 smluv na prvním stupni a 54 na druhém stupni.
Individuální vzdělávací plán využili rodiče dvou chlapců s autistickými problémy na prvním
stupni a tři s těžšími poruchami učení na druhém stupni naší ZŠ. Pokračovali jsme ve
spolupráci s asistentkou pedagoga na 0,75 pracovního úvazku, již měla k dispozici paní třídní
učitelka v VI. B, 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 V. B, též autistou, ovšem bez asistenta. S žáky, kteří mají
individuální vzdělávací plán na 2. stupni, jsme pracovali v úterý 1 vyučovací hodinu navíc.
Ve škole nadále poskytujeme zázemí chlapci v 9. ročníku, který absolvuje základní školní
docházku čtvrtým 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 dostalo 9 žáků a žákyň z pátých tříd (2 dívky, 7 chlapců), na
Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci se dostala po úspěšném vykonání talentových
zkoušek 1 žákyně.
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 (5 žáků z osmých tříd; 2 dívky 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 11. září 2015 do 21. března 2016.
Žáci osmých a devátých ročníků se úspěšně zúčastnili soutěže pořádané Střední školou
elektrotechnickou Pardubice „Elektronika i jinak.“ Žák naší školy se stal celkovým vítězem.
Spolupracovali jsme i s Obchodní akademií Chrudim, kdy se naši žáci aktivně zúčastnili setkání
s anglickými hosty.
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

Zameškané hodiny v 1. pololetí roku 2015/2016

1. pololetí školního roku 2015/2016

Třída
Celkem

Omluvené

Neomluvené

I. A

882

882

0

I. B

382

382

0

I. C

429

429

0

II. A

637

637

0

II. B

596

596

0

II. C

411

411

0

III. A

400

400

0

III. B

0

0

0

III. C

817

817

0

IV. A

989

989

0

IV. B

1189

1189

0

IV. C

835

835

0

V. A

1110

1110

0

V. B

833

833

0

V. C

1379

1379

0

VI. A

540

540

0

VI. B

932

932

0

VI. C

720

720

0

VII. A

726

726

0

VII. B

1082

1082

0

VII. C

865

865

0

VIII. A

1790

1790

0

VIII. B

1219

1219

0

IX. A

1016

1016

0

IX. B

695

695

0

Celkem

20474

20474

0

Průměr na třídu

818,96

818,96

0

Zameškané hodiny ve 2. pololetí roku 2015/2016

2. pololetí školního roku 2015/2016

Třída
Celkem

Omluvené

Neomluvené

I. A

1007

1007

0

I. B

685

685

0

I. C

809

809

0

II. A

889

889

0

II. B

870

870

0

II. C

526

526

0

III. A

809

809

0

III. B

975

975

0

III. C

1430

1430

0

IV. A

1130

1130

0

IV. B

1469

1469

0

IV. C

928

928

0

V. A

1559

1559

0

V. B

1313

1313

0

V. C

1835

1835

0

VI. A

862

862

0

VI. B

1375

1375

0

VI. C

980

980

0

VII. A

1362

1261

101

VII. B

1171

1171

0

VII. C

914

914

0

VIII. A

2332

2332

0

VIII. B

2257

2257

0

IX. A

1776

1776

0

IX. B

1343

1343

0

Celkem

30606

30505

101

Průměr na třídu

1224,24

1220,2

4,04

b) přehled pochval a opatření k posílení kázně

Třída

1. pololetí školního roku 2015/2016
Pochvaly Pochvaly
NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň
TU
ŘŠ

I. A

0

0

0

0

0

0

0

I. B

4

0

0

0

0

0

0

I. C

0

0

0

0

0

0

0

II. A

3

0

1

1

0

0

0

II. B

0

0

0

0

0

0

0

II. C

0

0

0

0

0

0

0

III. A

2

0

1

0

0

0

0

III. B

3

0

3

7

1

0

0

III. C

0

0

2

0

0

0

0

IV. A

2

0

2

1

0

0

0

IV. B

1

0

2

0

0

0

0

IV. C

0

0

4

2

1

0

0

V. A

8

0

0

1

0

0

0

V. B

15

0

6

3

1

0

0

V. C

2

0

6

1

2

0

0

VI. A

0

0

2

2

0

0

0

VI. B

0

0

2

3

0

0

0

VI. C

1

0

0

1

0

1

0

VII. A

6

0

0

0

0

0

0

VII. B

1

0

2

1

0

0

0

VII. C

0

0

3

3

0

0

0

VIII. A

0

0

1

3

0

0

0

VIII. B

0

0

8

5

3

0

0

IX. A

8

10

2

3

0

0

0

IX. B

13

0

0

0

0

0

0

Celkem

69

10

47

37

8

1

0

2. pololetí školního roku 2015/2016
Třída

Pochvaly Pochvaly
NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň
TU
ŘŠ

I. A

3

0

1

0

0

0

0

I. B

66

20

0

0

0

0

0

I. C

0

0

1

0

0

0

0

II. A

9

0

0

0

0

0

0

II. B

22

0

0

0

0

0

0

II. C

0

0

0

0

0

0

0

III. A

5

0

1

0

0

0

0

III. B

9

0

1

1

2

0

0

III. C

13

0

1

0

0

0

0

IV. A

3

0

0

1

1

0

0

IV. B

2

0

0

0

0

0

0

IV. C

2

0

2

2

0

0

0

V. A

11

8

1

3

0

0

0

V. B

9

0

7

4

2

0

0

V. C

9

0

5

3

0

0

0

VI. A

0

0

0

2

0

0

0

VI. B

4

0

0

0

1

0

0

VI. C

1

0

0

1

0

0

0

VII. A

3

0

0

0

1

1

1

VII. B

2

0

0

0

0

0

0

VII. C

3

0

2

0

0

0

0

VIII. A

0

0

3

0

0

0

0

VIII. B

0

0

2

2

2

1

0

IX. A

4

0

1

1

3

0

0

IX. B

8

0

0

2

1

0

0

Celkem

188

28

28

22

13

2

1

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.
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 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

6. 10. 2015

Hejného matematika

M. Bukáčková

CCV Pardubice
15. 10. 2015

Jak rozvíjet matematickou a čtenářskou
gramotnost na I. stupni ZŠ

M. Bukáčková
K. Dalecká

CCV Pardubice
21. 10. 2015

Podstatná jména, mluvnické kategorie

V. Vodehnalová

NIDV Pardubice
10. 11. 2015

Rozvoj matematické gramotnosti

V. Bakeš

Chrudim
9. 12. 2015

Mám dyslektika ve třídě (Aj)

M. Hrstková

CCV Pardubice
15. 1. 2015

Škola All inklusive

M. Hrstková

MÚVS Praha

Školní družina

Datum

Akce

Učitel

17. 3. 2016

Právní vědomí vychovatele ŠD

V. Vrzalová

CCV, Pardubice

II. stupeň

Datum

Akce

Učitel

17. 9. 2015

Elixír do škol (fyzikální část)

I. Jeřábková

8. 10. 2015

Nadace Depositum Bonum, GJR Chrudim

5. 11. 2015
14. 1. 2016
11. 2. 2016
10. 3. 2016
6. 4. 2016

Elixír do škol (fyzikální část)

I. Jeřábková

Fakultní nemocnice Hradec Králové
5. 5. 2016

Elixír do škol (fyzikální část)

2. 6. 2016

Nadace Depositum Bonum, GJR Chrudim

24. 11. 2015

Čtenářská gramotnost

I. Jeřábková

A. Škodová

NIDV Pardubice
17. 3. - 18. 3. 2015

Seminář pro školní metodiky prevence

M. Štarmanová

Běleč nad Orlicí
27. 5. 2015

Školení metodiků prevence

M. Štarmanová

Semiramis Hradec Králové
15.11. – 28.11.2015

Studijní pobyt v Berlíně

Š. Steklá

25. 5. 2015

Angličtina pro ty, které učení nebaví

P. Kochová

CCV Pardubice

Semináře v oblasti výchovného poradenství:
Setkání výchovných poradců základních škol – Pedagogicko psychologická poradna
Chrudim a Úřad práce Chrudim – J. Zemanová- 9. 10. 2015
 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

Specializační studium pro koordinátory ŠVP
V. Trnková - koordinátor ŠVP pro 1. stupeň, I. Jeřábková - pro 2. stupeň
INFRA, s.r.o. Stařeč
Termín ukončení: 15. ledna 2016
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 152 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 únoru v Janově nad Nisou v Jizerských horách. Výcviku se zúčastnilo 44 žáků
tříd VII. A, VII. B a VII. C, 4 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.
Den thajské kuchyně v českých školních jídelnách
Jako jediná školní jídelna v regionu jsme se v březnu zúčastnili workshopu v pražské
Makro akademii, kde jsme se naučili připravit thajské obědové menu. Naše nasbírané
zkušenosti jsme přenesli do praxe dne 27. 4. 2016, kdy jsme v rámci projektu „Den thajské
kuchyně v českých školních jídelnách“ jídlo připravili pro naše strávníky. Akce probíhala za
podpory Asociace školních jídelen České republiky, dále firmy MAKRO, BONNO Gastro servis,
s.r.o. a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
Pozvánku na oběd přijal i starosta města Chrudim pan Mgr. Petr Řezníček a z Odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Chrudim Ing. Jana Stehlíková a
Ing. Veronika Straková.
Tato akce přiblížila dětem i dospělým strávníkům nejen kulturu jiné země, ale i použití
netradičních surovin v připravovaných pokrmech.

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.

„Obědy pro děti.“ Čím dál více školáků kvůli špatné finanční situaci svých rodičů
nemůže chodit na obědy, proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „Obědy pro děti.“
V tomto školním roce jsme na základě žádosti dostali schválený finanční dar z nadace Women
for Women pro pět dětí, které se od února mohly stravovat v naší školní jídelně.

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:
















„Kytice“
„Umění stolovat“
„Cesta z Pekla“
„Pravěk“ - archeopark Všestary
„Den Země“
„Holocaust - židovské město Praha“ (9. ročník)
„Historická Praha“ (7. ročník)
„Život k sežrání“ (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)
„Právo pro každý den“
„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 připravila pro žáky Univerzita Pardubice vzdělávací pořad
s názvem „Věda a technika na dvorec.“ Žáci se seznámili a prakticky si vyzkoušeli
pestrou paletu pokusů z oblasti chemie, fyziky, biologie a ekonomie.
 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.
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 pouze na I. stupni.
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 pravidelně aktualizované. O akcích se snažíme informovat
veřejnost prostřednictvím tisku.

8.1 Přehled akcí pořádaných pro žáky ZŠ Dr. Peška
a) 1. stupeň

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.

22. 9.

IV. B

7.10.

I.stupeň

7.10.

I.stupeň

9.10.

I.stupeň

9.10.

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

13.10.

V.A

27.10.

III.C, V.A

ZÁŘÍ, ŘÍJEN
Beseda s příslušníky městské policie
Žáci byli poučení o bezpečné jízdě na kole, o důležitosti ochranné přilby
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.
Plavecká štafeta měst
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.
Manolito Brejloun
Scénické čtení z knihy Manolito Brejloun a beseda s její autorkou
španělskou spisovatelkou Elvirou Lindo. Žáci měli jedinečnou možnost
seznámit se s knihou, která je ve Španělsku doslova bestselerem. A hlavně
osobně poznat její autorku a položit jí nejrůznější otázky, na které paní
spisovatelka velmi ochotně odpovídala.
http://www.listovani.cz/
Putování s Kacafírkem
Edukační program Regionálního muzea Chrudim, který navazuje na program
Chrudim – město tří muzeí.
http://www.muzeumcr.cz/
ITV – Dušičky versus Halloween
Integrovaná tematická výuka – Seznamování se se zvyky anglosaské kultury
a jejich porovnávání se zvyky v Čechách.

5.11.

Žáci I.B

6.11.

IV.C

14.11.20.11.

Žáci IV.A

19.11.

IV.C

23.11.

24.11.

2.12.

4.12.

9.12.

10.12

11.12.

11.12.

LISTOPAD
Koncert/Tradice Evropy
Koncertní vystoupení folklórních souborů z různých zemí světa v Divadle
Karla Pippicha v Chrudimi.
Naučný výlet na Podhůru
Poznávání blízkého okolí školy, pozorování podzimní přírody a posilování
pozitivních vztahů v kolektivu třídy.
Jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii
Pobyt zaměřen na aktivní používání jazyka a seznámení s hlavními
pamětihodnostmi Londýna a jeho okolí. Žáci absolvovali výukové bloky
v anglickém jazyce vedené rodilým mluvčím, po absolvování kurzu obdržel
každý žák certifikát.
Africká vesnice
Ekovýchovný program zaměřený na globální sociální nerovnosti.
http://www.paleta.cz/

Výroba krmítek pro ptáky
Program z Ekocentra Paleta zaměřený na péči o zpěvné ptactvo v zimním
III.A
období a přípravu vhodných krmítek pro ptáky.
http://www.paleta.cz/
TONGO Hradec Králové - rodinný zábavný park
Žáci
Škola uspořádala pro žáky dobrovolný odpolední výlet do zábavného areálu
IV.A+5.od.ŠD
Tongo v Hradci Králové (www.tongohradec.cz).
PROSINEC
Dlouhý, široký a bystrozraký - divadelní vystoupení ZUŠ
Žáci shlédli dětský muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové v podání
I.stupeň
žáků hudebního, literárně-dramatického a tanečního oboru Základní
umělecké školy v Chrudimi.
Mikulášská nadílka
Jako každý rok i letos žáci devátých tříd úspěšně připravili Mikulášskou
I.stupeň
nadílku pro všechny třídy 1. stupně. Připomenuli tak osobnost svatého
Mikuláše a oživili tradici spojenou s tímto světcem.
Vánoce v DDM
Žáci si zpříjemnili čekání na Vánoce dílnami v DDM Chrudim. Vyrobili si
I.A
drobné vánoční dekorace nebo malé dárečky pro nejbližší.
http://www.ddm-chrudim.cz/
Globální výchova
V. A, V. B
Program zaměřený na porovnávání života lidí v různých částech světa,
uvědomování si skutečných životních hodnot.
Vánoce v DDM
Žáci si zpříjemnili čekání na Vánoce dílnami v DDM Chrudim. Vyrobili si
I.B
drobné vánoční dekorace nebo malé dárečky pro nejbližší.
http://www.ddm-chrudim.cz/
Show Dr. Klutze
IV. A
Divadelní představení v anglickém jazyce v podání herce a klauna Schelieho

14.12.

IV.C

15.12.

IV.A

16.12.

I.C

17.12.

I.C

17.12.

IV. C, V. C

17.12.

II.C

18.12.

18.12.

18.12.

21.12.
21.12.

I.A, B

Nielsena alias Dr. Klutze. Herec s dětmi komunikoval v anglickém jazyce,
aktivně žáky zapojil do samotného představení. Žáci si takto zábavnou
formou procvičili angličtinu. Naučili se některým novým slovům v podání
rodilého mluvčího.
Den s knihou
Žáci si navzájem představovali knihy, které přečetli v rámci povinně
volitelné četby, navzájem se s knihami seznamovali a doporučovali si je.
Vánoční vystoupení v nemocnici
Zpěvem koled doprovozeným hrou na hudební nástroje a recitací básní
zpříjemnili žáci předvánoční čas pacientům na dětském oddělení
chrudimské nemocnice.
Vánoce s Ekocentrem Paleta
Seznámení s českými více či méně zapomenutými vánočními zvyky a
tradicemi.
http://www.paleta.cz/
Vánoce v DDM
Žáci si zpříjemnili čekání na Vánoce dílnami v DDM Chrudim. Vyrobili si
drobné vánoční dekorace nebo malé dárečky pro nejbližší.
http://www.ddm-chrudim.cz/
Globální výchova
Program zaměřený na porovnávání života lidí v různých částech světa,
uvědomování si skutečných životních hodnot.
Výstava v Regionálním muzeu Chrudim
Žáci shlédli výstavu na téma Vánoční kapr, do níž sami přispěli vlastními
výtvory.
http://www.muzeumcr.cz/
Vánoce s Ekocentrem Paleta
Seznámení s českými více či méně zapomenutými vánočními zvyky a
tradicemi.
http://www.paleta.cz/

Vánoční dílny
Vyučující I. Stupně připravili pro své žáky projektové mezitřídní vánoční
2. - 5. ročníky 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.
Večerní vánoční Chrudim, vánoční tvoření - MAMA klub
IV. A, III. C
Večerní procházka předvánoční Chrudimí, žáci mohli na závěr tvořit drobné
dárky a vánoční dekorace.
Návštěva MŠ
V rámci spolupráce s MŠ Víta Nejedlého proběhla návštěva předškoláků
I.B
této školky. Ti předvedli našim žákům své vánoční vystoupení a společně si
zazpívali vánoční koledy.
IV.A, B,C
Den na ledě

V.A, B, C

21.12.

22.12.

5.1.

5.1.

6. 1., 7.
1.

7.1.

14.1.

14.1.

Sportovní dopoledne, hokejový turnaj a bruslařské soutěže zaměřené na
rozvoj pohybových dovedností, ale i na budování pozitivních mezitřídních
vztahů.
Vánoce v lese
IV. A, III. C,
V rámci vycházky v přilehlém městském lese žáci pozorovali změny
V. A
v přírodě v nastalém zimním období. Zdobili stromek pro zvířata
Vánoční besídky
I. stupeň
Oslava vánočních svátků v rámci třídy, společné zpívání koled se školním
pěveckým sborem Sluníčko.
LEDEN
Písnička pro draka - divadelní představení, Divadélko pro školy HK; (www:
divadelkoproskoly.cz)
Divadelní představení výchovného charakteru, které připravilo Divadélko
1. - 4. roč.
pro školy Hradec Králové. Žáci se prostřednictvím hudebního příběhu na
motivy klasických českých pohádek seznamují s žánrem pohádky a jejími
specifickými znaky.
Divadlo nekouše - divadelní představení, Divadélko pro školy HK; (www:
divadelkoproskoly.cz)
5. roč.
Divadelní představení, které připravilo Divadélko pro školy Hradec Králové.
Žáci se seznámili s historií divadla a různými divadelními žánry.
Městská knihovna Chrudim
Žáci prvních tříd navštívili Městskou knihovnu Chrudim (www.knihovna1. ročník
cr.cz ). Cílem akce bylo seznámit budoucí čtenáře s možností půjčovat si a
číst knihy a časopisy nejen vlastní, zakoupené. Příprava žáků na pasování na
čtenáře.
Planetárium Hradec Králové
Žáci si prostřednictvím výukového programu prohlubovali své znalosti o
V.A,B
sluneční soustavě, střídání ročních období a dne a noci.
http://www.astrohk.cz/
Den otevřených dveří
Všechny třídy Den otevřených dveří na 1. stupni je vítanou příležitostí nejen pro rodiče
současných žáků školy, ale také pro rodiče předškoláků a jejich děti, aby se
I.stupně
mohli seznámit jak s budovou školy a jejím vybavením tak s pedagogy, jejich
metodami a atmosférou ve třídách.
Návštěva Městské knihovny Chrudim
Žáci se seznámili s knihou Pavla Čecha – Dědečkové.
V.A
http://www.knihovna-cr.cz/

Od 16.1.
do 16.2.

I. stupeň

19.1.

II.A,B,C
IV.A,B,C
V.A,C

Lyžařský kurz společnosti SKI fanatic
žáci naší školy se každé úterý zdokonalovali v lyžařských dovednostech v
skiareálu Hlinsko (http://www.skifanatic.cz/)
Marťanská mise
Výchovně vzdělávací koncert zaměřený na multikulturní výchovu.
http://www.koncertprodeti.cz/

21.1.

I.C

27.1.

ŠD

28.1.

I. A, I. B, I. C

4.2.

III.C

8.2.

1. ročníky

7.3.
11.3.
17.3.

I. A
I.C
I.B

9.3.

III.C

14.3.

III.C
IV.A

15.3.

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

18.3.

2.-5.ročník

Lyžování ve Svratce
V průběhu lyžařského odpoledne v lyžařském areálu Svratka si žáci
zdokonalovali techniku sjezdového lyžování a sebeobsluhu s ním spojenou.
Divadlo kouzel P.Kožíška - Praha
Žáci se seznámili s iluzionistickými dovednostmi známého kouzelníka.
Pasování na čtenáře
Žáci 1. ročníku naší školy byli v sále budovy Regionálního muzea Chrudim
slavnostně pasováni na čtenáře.
ÚNOR
Návštěva pracovníka SVP Archa
Sociometrické cvičení zaměřené na zjišťování vztahů mezi žáky ve třídě.
http://www.archa-chrudim.cz/
Veselé zoubky
Zubní laborantky seznámily žáky prvních tříd se zásadami ústní hygieny.
Nechyběl ani praktický nácvik správného čištění zubů.
BŘEZEN
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.
(ww.ddm-chrudim.cz/ )
Výroba krmítka
Program ekocentra Paleta zaměřený na život ptáků u nás v zimním období.
Žáci společnými silami vyrobili krmítko, které bylo úkolem v soutěži „Lovci
nebes“ společnosti Falcopredonum.
http://www.ekocentra.cz/pardubicky-kraj/ekocentrum-paleta-chrudim.htm
Velikonoce v EU
Beseda s přednáškou o velikonočních zvycích a tradicích v různých zemích
EU.
Ukázka dravců
Vzdělávací program spojený s ukázkou dravců, který zakončoval účast tříd v
soutěži „Lovci nebes“ společnosti Falcopredonum.
http://falcopredonum.cz/lovci-nebes-2016/
Matematický Klokan
Žáci řešili zajímavé a netradiční úlohy z matematiky a ověřili si tak, jak
dokáží uplatňovat znalosti a matematické dovednosti získané ve výuce v
praktických úlohách .

23.3.

2.-5.ročník

Velikonoční dílny
V rámci tradičních mezitřídních školních dílen si žáci 2. až 5. ročníků vyrobili
drobné velikonoční dekorace, přání a květinovou vazbu.

31.3.

V.A, C

Beseda na téma domácí násilí
Beseda spojená s přednáškou Mgr. Hrabčuka zaměřená na vysvětlení pojmů
domácí násilí a sexuální zneužívání. Jak rozpoznat příznaky patologických
chování vůči mé osobě a jak se jim bránit.
DUBEN

Listování
V rámci cyklu scénického předčítání měli děti možnost seznámit se s knihou
Šmodrcha od anglického spisovatele Archie Kimptna. Kniha i předčítání se
1.4.
2.-5.ročníky
všem moc líbila a milým bonusem byla možnost zakoupit si knihu
s vlastnoručním podpisem a věnování od autora.
http://www.listovani.cz/
Noc s Andersenem - Městská knihovna Chrudim
1.4 .- 2.4. II. C
Tradiční akce českých knihoven, která má žáky naučit kladnému vztahu ke
čtení a ke knize jako takové
Beseda s příslušníkem Městské policie Chrudim
Beseda byla zaměřena na zásady bezpečného pohybu po městě. Žáci byli
4.4.
II.C
poučeni jak se zachovat při setkání s cizími lidmi a v mimořádných situacích.
http://www.policie-cr.cz/mestska-policie/chrudim-58.htm
Dětský karneval - tělocvična/bud.A
5.4.
ŠD-od.3,4,5,6
Žáci se na dětském karnevalu seznámili se základy společenského chování.
Beseda s příslušníkem Městské policie Chrudim
Beseda byla zaměřena na zásady bezpečného pohybu po městě. Žáci byli
7.4.
II.A, B
poučeni jak se zachovat při setkání s cizími lidmi a v mimořádných situacích.
http://www.policie-cr.cz/mestska-policie/chrudim-58.htm
Den Země
Žáci se zúčastnili tradičního vyhlášení výsledků ve sběru hliníku konaného
19.4.
1. a 2.ročníky na Resslově náměstí. Na jarmarku lidových řemesel a rukodělných výrobků
mohli pozorovat šikovné ruce řemeslníků a mnohé činnosti si také mohli
vyzkoušet.
Sportovně přírodovědný den
28.4.
II.A, B, C
Program v prostorách Klášterních zahrad v Chrudimi zaměřený na
ITV - Čarodějnický den
30.4.
III.C
Integrovaná tematická výuka na téma tradice pálení čarodějnic v Čechách a
oslavy jara.
KVĚTEN
Poznávací výlet - Praha
9.5.
V. C
Poznávací exkurze po historických památkách našeho hlavního města.
Canisterapie
27.5.
III.B
Přednáška sdružení Kamarád o canisterapii. Vysvětlení pojmu, praktická
ukázka výcviku psa, jeho význam a přínos pro handicapované osoby.

1.6.

1.6.

1.6.

1.6.
2.6.
2.6.

3.6.

7.6.

8.6.
9.6.
10.6.
20.6.
20.6.
21.6.
22.6.
22.6.

23.6.

23.6.

23.6.

ČERVEN
Malá mořská víla - balet, představení ZUŠ Chrudim, Divadlo K. Pippicha
I.B
Představení pro první třídy.
Království potoků - Pohádky za branou - Slatiňany / MONACO
I.A
Žáci se pomocí divadelního představení konaného v lese seznamují
s významem vody pro život.
Edukativní turné
II.A
Program zaměřený na poznání, pochopení a toleranci při prolínání
většinové společnosti a handicapovaných lidí na Resslově náměstí.
Vlastivědná vycházka
IV.A
Vycházka po městě zaměřená na pozorování architektonických slohů. Žáci
porovnávali barokní a renesanční prvky v architektuře.
I.A
Beseda s příslušníkem městské policie2.6.
Chrudimí s průvodcem
Vycházka historickým centrem města s komentářem průvodců z řad
IV.C
studentů hotelové školy Bohemia Chrudim.
https://www.hotelovaskola.bohemia-chrudim.cz/
Lomikar
I.stupeň
Žáci V. A připravili pro žáky naší školy dramatizaci pověsti o Lomikarovi a
Janu Sladkém Kozinovi.
Zahradní slavnost
učitele a žáci 3. ročník akce, při které žáci jednotlivých tříd prezentují své dovednosti
I.st.
formou krátkých představení. Akce je určena pro budoucí žáky prvních
ročníků a jejich rodiče.
Cyklovýlet
I.A, I.C
Žáci se zúčastnili cyklistického kurzu pod vedením instruktorů SkiFanatiku
II.A, II.B
v rekreačním areálu Podhůra. Kurz byl zaměřen na získání základních
V.A, V.C
cyklistických dovedností a znalostí dopravních předpisů.
III. A, III. B
http://lesychrudim.cz/rekreacni-lesy-podhura/o-projektu/
II.C
http://www.skifanatic.cz/
IV.A, IV.B
IV.C, V.B
Rok v lese - lanový park Podhůra
I.B
Program připravila Ekocentrum Paleta. Žáci se přímo v přírodě seznamují
s přirozenými ději v lese. Následovalo i vyžití v lanovém parku.
Paleo-art - Muzeum Chrudim
III.C
Výukový program na téma pravěk.Seznamuje žáky s fázemi vývoje planety a
života na ní. Součástí programu je i seznámení žáků s pravěkým uměním.
Den Hudby
Přehlídka hudebních žánrů a směrů v parku vedle budovy Základní
I.stupeň
umělecké školy. Prezentace hudebně – tanečních vystoupení žáků
základních a mateřských škol z Chrudimi a blízkého okolí.
http://www.zuschrudim.cz/
Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové
IV.C
Odpolední mimoškolní akce. Žáci se zúčastnili nesoutěžní přehlídky

tuzemského i zahraničního divadelního umění. Seznámili se s různými
divadelními žánry.
http://www.openairprogram.cz/

24.6.

Žáci I.st.

Školní sportovní olympiáda - školní hřiště
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.

Rekreačně vzdělávací pobyty

Třída

Termín

Místo

I. C

duben 2016

Milovy

II. B

duben 2016

Škrdlovice

II. C

duben 2016

Škrdlovice

III. A

květen 2016

Štíří Důl

III. B

květen 2016

Štíří Důl

III. C

červen 2016

Hartmanice

IV. A

květen 2016

Hartmanice

IV. B

červen 2016

Hartmanice

IV. C

duben 2016

Chotěboř

V. A

duben 2016

Chotěboř

V. B

květen 2016

Lucký vrch

V. C

květen 2016

Hartmanice

b) 2. stupeň

16. 9.
18. 9.
23. 9.
24. 9.

IX. B, VI. C
VI. B
VIII. A
VIII. B

16. 9.

VII. A, VII. B,
VII. C
VIII. A, VIII. B
VII. A, VII. B
VIII. B

23. 9.

23. 9.

VI. B, VII. C

25. 9.

IX. A, B

ZÁŘÍ
Kodex gigas - Muzeum barokních soch Chrudim
Návštěva výstavy o KODEXU GIGAS v Muzeu barokních soch v Chrudimi, kde žáci
shlédli i dokumentární film o tom, jak vznikala kopie této monumentální knihy
http://www.mubaso.cz/
Používám mozek
Fyzikálně – přírodovědný pořad zprostředkoval žákům zábavnou formou fungování
lidského mozku.
Cestujeme po světě
Motivační výukový pořad vedoucí žáky k uvědomění si nutnosti studia anglického
jazyka
KYTICE v divadle, hudbě, filmu a literatuře
V rámci tohoto projektu navštívili žáci divadelní představení Kytice v Klicperově
divadle v Hradci Králové
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání žáků v Pardubickém kraji
v rámci projektu se 32 žáků naší školy zúčastnilo laboratorních úloh z fyziky na GJR
v Chrudimi
http://www.gjr.cz/
ŘIJEN

1. 10.

vybraní žáci
8. a 9. r.

Přespolní běh
Žáci naší školy se zúčastnili přespolního běhu v Chrudimi. Chlapci se umístili na 3.
místě, dívky se umístily na 5. místě

6. 10.

vybraní žáci
7. – 9. tříd

Coca-cola cup
Žáci naší školy se zúčastnili fotbalového turnaje, kde vybojovali krásné 2. místo
http://skolskypohar.cz/

7. 10.

žáci II.
stupně

Cimbálová kapela Réva
Hudební vystoupení cimbálové skupiny – seznámení s různými hudebními žánry a
nástroji zábavnou formou.
http://www.reva-muzika.cz/

9. 10.

žáci 6. a 7. r.

Manolito Brejloun
Scénické čtení z knihy Manolito Brejloun a beseda s její autorkou španělskou
spisovatelkou Elvirou Lindo. Žáci měli jedinečnou možnost seznámit se s knihou,
která je ve Španělsku doslova bestselerem. A hlavně osobně poznat její autorku a
položit jí nejrůznější otázky, na které paní spisovatelka velmi ochotně odpovídala.
http://www.listovani.cz/

11.10. –
17.10.

Vybraní žáci
2. stupně

Výukově poznávací pobyt žáků v Salzburgu v Rakousku.

14. 10.

vybraní žáci
8. a 9. r.

Přírodovědný klokan
V tento den se vybraní žáci zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan

19. 10.

VI. A, VI. C

Semiramis
Pprvní setkání žáků s lektory Centra primární prevence Semiramis, které bylo
zaměřeno na navázání kontaktů a vybudování vztahů, které budou založeny na
vzájemné důvěře, jakožto základního prvku společného fungování a to jak mezi
žáky, tak i ve vztahu k ostatním lidem
http://www.os-semiramis.cz/

23. 10.

žáci II.
stupně

Hej, Mistře! - VČD Pardubice
Žáci II. stupně shlédli divadelní představení nastudované herci VČD Pardubice,
které reflektuje výročí narození skladatele Jana Jakuba Ryby
http://www.vcd.cz/
LISTOPAD

6. 11.

VI. B

Semiramis
První setkání žáků s lektory Centra primární prevence Semiramis, které bylo
zaměřeno na navázání kontaktů a vybudování vztahů, které budou založeny na
vzájemné důvěře, jakožto základního prvku společného fungování a to jak mezi
žáky, tak i ve vztahu k ostatním lidem
http://www.os-semiramis.cz/

23. 11.

VII. A, VII. B,
VII. C

Problematika šikany
Přednáška na téma školní a mimoškolní šikany s důrazem na vzrůstající
společenskou nebezpečnost kyberšikany

25. 11.

vybraní žáci
IX. A, IX. B

Mladý zeměpisář
Družstvo IX. B ve složení M. Busta, P. Oplíštilová, T. Klasová se umístilo na 3. místě
v okresním kole soutěže Mladý zeměpisář. Družstvo IX.A se umístilo na 7. místě

25. 11.
27. 11.

VIII. A
VIII. B

26. 11.

IX. B

26. 11.

IX. A

Problematika drog
Preventivní akce sdružení Šance pro Tebe zaměřená na nebezpečnost drog a
drogovou problematiku naší společnosti
http://www.sance.chrudim.cz/
Umění stolovat
V rámci projektu „Umění stolovat“ se žáci dozvěděli mnoho o gastronomii a
vybraném stolování a ochutnali i neobvyklé pokrmy připravené studenty Střední
hotelové školy v Chrudimi
http://www.hotelovaskola.bohemia-chrudim.cz/
Vztahová problematika
Preventivní akce sdružení Šance pro Tebe zaměřená na přiblížení zdravého náhledu
na téma sex a vztahy, spojená s besedou, jíž se žáci aktivně zúčastnili
http://www.sance.chrudim.cz/

27. 11.

IX. B

Městská knihovna
Žáci se zúčastnili besedy v Městské knihovně v Chrudimi, podporující rozvoj jejich
čtenářské gramotnosti
http://www.knihovna-cr.cz/

27. 11.
30. 11.

VII. B
VII. C

Konflikt se zákonem
Preventivní akce sdružení Šance pro Tebe zaměřená na téma konflikt se zákonem
http://www.sance.chrudim.cz/
PROSINEC

1. 12.

VII. A

Konflikt se zákonem
Preventivní akce sdružení Šance pro Tebe zaměřená na téma konflikt se zákonem
http://www.sance.chrudim.cz/

3. 12.

IX. B

Vztahová problematika
Preventivní akce sdružení Šance pro Tebe zaměřená na přiblížení zdravého náhledu
na téma sex a vztahy, spojená s besedou, jíž se žáci aktivně zúčastnili
http://www.sance.chrudim.cz/

3. 12.
10. 12.

VIII. B
VIII. A

Moderní dílna
Tento projekt podporuje pracovní kompetence žáků, motivuje ke studiu
technických oborů. Součástí je i výrobek v rámci projektu EU OPVK

4. 12.

VII. C

Městská knihovna
Žáci se zúčastnili besedy v Městské knihovně v Chrudimi, podporující rozvoj jejich
čtenářské gramotnosti
http://www.knihovna-cr.cz/

4. 12.

VII. C, VII. B
VI. B, IX. B

7. 12.
8. 12.

VI. A
VI. B, VI. C

Vánoční koncert
Žáci se zúčastnili Vánočního koncertu ZUŠ Chrudim v divadle Karla Pippicha
http://www.zuschrudim.cz/
Problematika tolerance
Preventivní akce sdružení Šance pro Tebe zaměřená na téma tolerance a respekt
http://www.sance.chrudim.cz/

9. 12.

VIII. A, VIII. B

17. 12.

VIII. B

17. 12

6., 7., 9. r.

Právo na každý den
Preventivně výchovný vzdělávací projekt o zákonech, demokracii a lidských
právech
Cesta z Pekla
Preventivně výchovný turisticky zaměřený projekt spojený s návštěvou obory
Slavice, osady Peklo a Nasavrk
Srí Lanka - Pohodáři
Žáci shlédli zeměpisný pořad o Srí Lance prezentovaný dvojicí cestovatelů, kteří již
každoročně zprostředkovávají filmem i mluveným slovem své zážitky z nevšedních
cest
http://www.pohodari.pel.cz/

21. 12.

žáci II.
stupně

Barevné Vánoce
Projektový den Barevné Vánoce přiblížil žákům skrze pohybové, rukodělné a
intelektuální činnosti české vánoce

22. 12.

žáci II.
stupně

Den na ledě
Škola každoročně pořádá pro žáky II. stupně projektový den – Den na ledě – kde
probíhá hokejový turnaj mezi třídami, tohoto turnaje se účastní jak chlapci, tak i
dívky.
LEDEN

5. 1.

VIII. A, VIII. B

Právo na každý den
Proběhla další část preventivně výchovného vzdělávacího projektu o zákonech,
demokracii a lidských právech

18. 1

vybraní žáci
IX. A, IX. B

Dějepisná olympiáda
Žákyně E. Strouhalová se umístila na 7. místě, žákyně P. Dolejšová se umístila na
24. místě v okresním kole dějepisné olympiády
http://ddm-chrudim.cz/
ÚNOR

6. 2. – 13.
2.

VII. A, VII. B
VII. C

8. 2.

IX. B

10. 2.

Vybraní žáci
II. stupně

Vědět jak žít - SAPERE,
Žáci Tomáš Mazánek (VIII. A) a žákyně Eva Korečková (IX. A), Veronika Strouhalová
(IX. B) se umístili na druhém místě v okresním kole této soutěže, když nestačili
pouze na soutěžící ze ZŠ Bojanov.
http://www.saperesoutez.cz/

19. 2. –
11. 3.

VII. A, VII. B
VII. C

Procenta v reklamě
Projekt s názvem PROCENTA V REKLAMĚ byl zaměřen na propojení matematiky a
čtení, vnímání a interpretaci mediálních sdělení v reklamních letácích.

4. 3.

VIII. A, VIII. B

9. 3.

VI. C

Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik žáků sedmých ročníků se letos konal v Janově nad Nisou, žáci se
zdokonalili ve sjezdových disciplínách, ale opomenuty nezůstaly ani běžecké.
http://www.zspeska.cz/2-stupen/fotogalerie/2015-2016/7-tridy/
Olympiáda ČJ
Žákyně Petra Nela Oplištilová a Tereza Klasová se zúčastnily okresního kola
olympiády v ČJ.

BŘEZEN
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání žáků v Pardubickém kraji
Výuka zeměpisu – Evropa, GIS, GPS, DPZ a biologie – vodní režim rostlin, klonování
v učebnách GJR Chrudim.
Semiramis
Žáci spolu s lektory centra primární prevence SEMIRAMIS v rámci realizace
dlouhodobého programu primární prevence vytvářeli plakát, jehož cílem bylo

umístění jednotlivých žáků na „lodi“ tak, aby se prohloubila kooperace a
spolupráce spolužáků, čímž se výrazně podporují pozitivní vztahy ve třídě.
15. 3.

VIII. A, VIII. B

Právo na každý den
Uskutečnila se další část projektu Právo na každý den.

18. 3.

II. stupeň

Matematický Klokan
Vybraní žáci 6. – 9. tříd absolvovali soutěž v matematice.

24. 3 – 26.
3

II. stupeň

Pythagoriáda
Vybraní žáci 6. – 9. tříd se zúčastnili soutěže v matematice.
DUBEN

2. 4.

IX. A

4. 4.

VI. A, VI. B

5. 4.

Městská policie
Žáci se zúčastnili besedy s městským policistou.
Semiramis
Žáci spolu s lektory centra primární prevence SEMIRAMIS v rámci realizace
dlouhodobého programu primární prevence vytvářeli plakát, jehož cílem bylo
umístění jednotlivých žáků na „lodi“ tak, aby se prohloubila kooperace a
spolupráce spolužáků, čímž se výrazně podporují pozitivní vztahy ve třídě.
Okresní kolo Matematická olympiády
Žák VI. B Josef Koreček se umístil v silné konkurenci na krásném druhém místě.

11. 4 – 14.
4.

VII. A, VII. B,
VII. C

Testování SCIO
Žáci sedmých ročníků byli testováni v českém jazyce, matematice a OSP.

12. 4

VIII. A, VIII. B

Právo na každý den
Uskutečnilo se školní kolo projektu Právo na každý den, celkem se zúčastnilo 14
družstev.

13. 4.

II. stupeň

Když chceš, tak to dokážeš
Hudebně preventivní program p. Radka Bangy zaměřený na integraci a přiblížení
menšin, žijících v ČR.
http://www.zspeska.cz/2-stupen/fotogalerie/2015-2016/akce-2-stupen/radekbanga-277cs.html

20. 4.

VI. A, VI. B

Pravěk
V rámci projektu PRAVĚK žáci navštívili archeopark
ve Všestarech.
Na realizaci tohoto projektu se podíleli p. učitelky Andrýsková, Říhová a p. učitel
Trunec.

21. 4.

IX. B

Holocaust
Žáci v rámci projektu Holocaust navštívili Židovské město v Praze.
Realizaci tohoto projektu napomohly p. učitelky Matějková a Krušinová.
http://www.zspeska.cz/2-stupen/fotogalerie/2015-2016/9-tridy/ix-b-projektholocaust-285cs.html

26. 4.

IX. B

Městská policie
Žáci se zúčastnili besedy s městským policistou.

28. 4.

II. stupeň

Věda a technika na dvorech škol
Tým Univerzity Pardubice navštívil naši školu, pro žáky byly v tělocvičně připraveny
stanoviště tří fakult. Na žáky čekaly nejrůznější zážitkové dílny, jejichž cílem bylo
ukázat svět moderních technologií, technické a přírodovědné disciplíny hravou a
zábavnou formou.
http://www.zspeska.cz/2-stupen/fotogalerie/2015-2016/akce-2-stupen/veda-atechnika-293cs.html
KVĚTEN
Bylo nás pět - divadelní představení a školní výlet
Žáci šestého ročníku navštívili Prahu, po prohlídce historického centra hlavního
města shlédli i představení v divadle ABC .

3. 5.

VI. A

10. 5.

II. stupeň

Bůh masakru - divadelní představení, divadlo K. Pippicha
Žáci shlédli divadelní hru autorky Yasmina Reza http://divadlochrudim.cz/13-042016-yasmina-reza-buh-masakru

10. 5.

VIII. A, VIII. B

Právo na každý den
Žáci VIII. A – Jan Šnyta, Jan Kafka, David Mai, Alena Tarkayová a žáci VIII. B – Jan
Chvojka, David Jeníček, Anna Buřvalová, Adam Dvořák se zúčastnili městského kola
Právo na každý den. Tato družstva porazila i dvě družstva z GJR Chrudim a skončila
na druhém a třetím místě.
http://www.zspeska.cz/2-stupen/fotogalerie/2015-2016/8-tridy/

17. 5

II. stupeň

17. 5. –
24. 5.

VII. B, VII. C

Historická Praha
V rámci projektu Historická Praha žáci absolvovali exkurzi do Prahy (19. 5.) –
navštívili Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Betlémskou kapli, Karlův most,
Nerudovu ulici a Pražský hrad.
http://www.zspeska.cz/2-stupen/fotogalerie/2015-2016/7-tridy/vii-b-chistoricka-praha-299cs.html

27. 5.

II. stupeň

Přírodovědná soutěž
Vybraní žáci se zúčastnili přírodovědné soutěže, kterou pro ně připravila p. učitelka
Poláčková.

Pohár rozhlasu
Vybraní žáci se zúčastnili atletického klání.

duben,
květen

II. stupeň

Dotazníková šetření ČAŠMP
V měsících dubnu a květnu byla realizována dotazníková šetření české asociace
školních metodiků prevence – Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí u
dospívajících. Závěry tohoto šetření byly předány třídním učitelům formou
hodnotící zprávy.
http://casmp.cz/
ČERVEN

1. 6.

VI. C, VII. C,
VIII. A, IX. B

Baletní představení
Žáci shlédli baletní představení ZUŠ Chrudim v divadle K. Pippicha – Malá mořská
víla.

3. 6.

II. stupeň

Přírodovědná soutěž
Šest žáků se zúčastnilo přírodovědné soutěže v Hlinsku. Jak družstvo ve složení
Jakub Čermák, Eliška Strouhalová (IX. A) a Zbyněk Holub (VIII. A), tak i družstvo ve
složení Anna Koupalová, Tereza Vodičková (VII. B) a Matěj Novák (VII. A) se umístila
na třetím místě.

13. 6.

IX. A, IX. B

Školní výlet
Žáci devátých ročníků spolu s p. učitelkami Steklou, Matějkovou a Krušinovou
navštívili Brno a shlédli večerní představení v Mahenově divadle v Brně.
http://www.ndbrno.cz/

16. 6.

VIII. A, VIII. B

21. 6.

IX. B

23. 6

II. stupeň

24. 6.

II. stupeň

29. 6.

II. stupeň

Život k sežrání - představení v ZUŠ Chrudim
Toto představení vybídlo žáky k zamyšlení nad skutečnými životními hodnotami.
Z tohoto zamyšlení vzešly zajímavé písemné práce.
Britské centrum
Žáci devátého ročníku uvítali možnost navštívit Britské centrum, zde si ještě
hlouběji připomněli nutnost jazykové gramotnosti.
http://britcentre-pardubice.cz/index.html
Za památkami regionu
V rámci tohoto projektu žáci poznávali kulturní památky (dle vlastního výběru)
našeho regionu na vlastní kůži. Tento projekt spoluorganizovali zástupci školního
parlamentu.
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání žáků v Pardubickém kraji
Vybraní žáci sedmých, osmých a devátých tříd se zúčastnili další části tohoto
zajímavého projektu.
http://www.gjr.cz/podpora-prirodovedneho-technickeho-vzdelavani-vpardubickem-kraji
Jsme účastníky silničního provozu
V rámci tohoto projektového dne se žáci dozvěděli něco nového o rizicích silniční a
železniční dopravy o vztazích mezi účastníky silničního provozu, zvládání agresivity,
postup v případě nehody, zopakovali si tísňová volání.

Rekreačně vzdělávací pobyty
Třída

Termín

Místo

VI. A

květen 2016

Zbraslavice

VI. B

květen 2016

Zbraslavice

VI. C

květen 2016

Zbraslavice

IX. A

květen 2016

Vysočina

IX. B

červen 2016

Vysočina

8.2 Přehled sportovních soutěží a umístění našich žáků

Akce

Ročník

Umístění

Perštejnská desítka-běh

1. stupeň

2. místo

Plavecká štafeta měst

1. stupeň

Turnaj ve vybíjené

4. – 5. ročník

1. a 2. místo

Fotbalový turnaj

6. – 9. ročník

2. místo

Fotbalový turnaj

4. - 5. ročník

4. místo

Přespolní běh

8. – 9. ročník

3. a 5. místo

Závod běžeckých štafet

3. – 5. ročník

2. místo

Florbal

6. – 9. (chlapci)

4. místo

Štafetový pohár

3. – 5. ročník

6. místo

Atletický čtyřboj

6. – 9. (chlapci)

8.3 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce

Jméno a třída

Umístění

Okresní kolo Olympiády v matematice

O.Čechlovský, V. A

5. místo

Okresní kolo Olympiády v matematice

F.Krátký, V.A

7. – 9. místo

Okresní kolo Olympiády v matematice

J.Koreček, VI.B

2. místo

P. N. Oplištilová, IX. B
T.Klasová, IX. B
T.Mazánek, VIII. A
E.Korečková, IX. A
V.Stroukalová, IX. B
E.Strouhalová, IX. A
P.Dolejšová, IX. B
A. Dvořák, VIII. B
D. Jeníček, VIII. B
J. Chojka, VIII. B
A. Buřvalová, VIII. B
J. Kafka, VIII. A
J. Šnyta, VIII. A
D. Mai, VIII. A
A. Tarkayová, VIII. A
R. Koky, VIII. B
L. Dlask, VIII. B
T. Blehová, VIII. B
M. Pavlas, VIII. B
J. Čermák, IX. A
E.Strouhalová, IX. A
Z.Holub, VIII. A
A,Koupalová, VII. B
T.Vodičková,VII. B
M.Novák, VII. A
M. Busta, IX. B
P. N. Oplištilová, IX. B
T.Klasová, IX. B
P.Vojtičko, IX. A
E.Korečková, IX. A
E.Strouhalová, IX. A

9. místo
25. místo

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
SAPERE – Vědět jak žít / okresní kolo
Okresní kolo Olympiády v dějepisu

Okresní kolo soutěže „Právo na každý den“

Okresní kolo soutěže „Právo na každý den“

Okresní kolo soutěže „Právo na každý den“

Okresní kolo Poznávací přírodovědná soutěž skupiny
Okresní kolo Poznávací přírodovědná soutěž skupiny
Zeměpisnou soutěž Mladý zeměpisář
Hotelová škola Bohemia Chrudim
Zeměpisnou soutěž Mladý zeměpisář
Hotelová škola Bohemia Chrudim

2. místo
7. místo
24. místo
2. místo

3. místo

9. místo

3. místo

3. místo

3. místo

7. 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
 ve třídách je nový stavitelný nábytek
 na 1. stupni je automat na školní mléko
 na chodbách nemůžeme instalovat sedací nábytek – nepovoleno ZHS Chrudim

Zlepšování sociálního prostředí










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 školní 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.

8.5 Zapojení do projektu „Škola pro udržitelný život“
Od června 2016 se naše škola zařadila do celostátního projektu „Škola pro udržitelný
život“.
Do konce školního roku se podařilo vypracovat dva projekty:
 miniprojekt „Bylinková zahrádka“
 projekt se zapojením širší veřejnosti a za účasti Města Chrudim „Škola jako
učebna pod širým nebem.“
V obou projektech naše škola uspěla a získala finanční grant

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.
V oblasti hospodaření jsou průběžně prováděny 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.
O provedení jednotlivých kontrol jsou sepsány záznamy.
Ve dnech 30. 3. – 4. 4. 2016 byla provedena kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem kontroly byla veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace v roce
2015, tzn. kontrola veškerých dokladů vztahujících se k roku 2015.
Kontrolu provedl Útvar interního auditu a kontroly MÚ Chrudim - Ing. Martin Jelínek a
Bc. Zdenka Picková.

Závěr kontroly: V kontrolovaných agendách nebyly zjištěny závažné nedostatky, cíle nebylo
třeba ukládat.

Ve dnech 15. – 22. 6. 2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu
§13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Předmětem kontroly byla kontrola aktuálního stavu hospodaření školy a školní jídelny.
Kontrolu provedly pracovnice Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského
úřadu Chrudim.
Závěr kontroly: V kontrolovaných agendách nebyly zjištěny závažné nedostatky.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou 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 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 žádosti o finanční podporu nám byly
schváleny. Projekt byl ukončen 31. prosince 2015.
Učitelé a žáci 1. stupně se zapojili do výzvy č. 56. V rámci 1. šablony „Čtenářské dílny jako
prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“ vznikla samostatná učebna
čtenářských dílen. Byla vybavena knihovnou a variabilním nábytkem pro žáky a zakoupeno více
jak 200 knih, které odpovídají nárokům současného dětského čtenáře. Vybraní učitelé vytvořili
tematické plány čtenářských dílen pro 2., 3., 4. a 5. ročník. Čtenářské dílny se staly úspěšným
zpestřením hodin čtení a žáci si je velmi oblíbili. Systém čtenářských dílen vytvořil podmínky pro
intenzivnější zapojení žáků do výuky a přispěl k propagaci čtenářství a rozvoji čtenářských
dovedností.

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

Přílohy:
1. Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v základní škole
2. Výroční zpráva o poskytování informací
3. Základní údaje o hospodaření školy

Příloha č. 1

Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj
v základní škole

I. Indikátory managementu
Indikátor

Charakteristika indikátoru

Kritéria

Spolupráce
školy
s veřejností

Škola spolupracuje s širokou veřejností na
problematice UR. Posuzováno ve všech oblastech
školy (management, výchova a vzdělání, zdraví a
sociální prostředí, provoz).

Ne - žádná spolupráce

0

Spolupráce v některých oblastech

1

Spolupráce ve všech oblastech

2

Prezentace
školy na
veřejnosti

V rámci prezentace školy je propagována politika
UR směrem k veřejnosti.
(např. nábor nových žáků, prezentace v médiích,
akce…)

Ne - prezentace nepropagují UR

0

Některé prezentace propagují UR

1

Všechny prezentace propagují UR

2

Certifikované modely a programy školy v oblasti
řízení podporují UR.
(např. EMS, Zdravá škola, Bezpečná škola…)

Ne - žádné nepodporují UR

0

Modely řízení
školy

Jeden podporuje UR

1

Více podporuje UR

2

II. Indikátory výchovy a vzdělání
Indikátor
Charakteristika indikátoru

Kritéria

Hodnota

Hodnota

Zařazení
předmětů UR
do učebních
plánů

V učebním plánu školy jsou obsaženy i nepovinné
předměty zaměřené svým obsahem na
problematiku UR.
(např. environmentální výchova, ekologie, ochrana
přírody a krajiny…)

Ne - žádné

0

Jeden předmět zaměřený na UR

1

Více předmětů zaměřených na UR

2

Odborná
činnost žáků
k tématu UR

Procento žáků, které se věnuje v rámci svých
školských aktivit problematice UR k celkovému
počtu.
(např. prostřednictvím soutěží, přednášek …)

0 – 10 %

0

11 - 50 %

1

51 – 100 %

2

Realizace
zájmových
kroužků
k tématu UR

1-2

0

Počet zájmových kroužků školy, zaměřených na
problematiku a podporu UR.

3-4

1

5 a více

Úroveň
realizovaných
aktivit školy

Aktivity, jež škola realizuje v rámci problematiky UR,
jsou organizovány na školské, regionální, národní či
mezinárodní úrovni.

Školské
Regionální a národní
Mezinárodní

Realizace
aktivit školy
k tématu UR

Počet aktivit školy zaměřených na problematiku UR
realizovaných pouze na školské úrovni.
(např. soutěže, výstavy…)

1-9

2
0
1
2
0

10 - 14

1

15 a více

2

1-2

0

3-4

1

5 a více

2

Ne - žádná implementace

0

Implementace do jedné oblasti

1

Implementace do obou oblastí

2

Realizace
aktivit školy
k tématu UR s
účastí
veřejnosti
Implementace
environmentál
ního aspektu
UR

Počet aktivit zaměřených na problematiku UR
organizovaných školou s účastí široké veřejnosti.

Implementace environmentálních témat UR do
školních předmětů a mimoškolních aktivit.
(např. ochrana životního prostředí…)

Implementace
sociálního
aspektu UR

Implementace sociálních témat UR do školních
předmětů a mimoškolních aktivit.
(např. chudoba, mír, zodpovědnost za své činy,
zdraví, kultura…)

Ne - žádná implementace

0

Implementace do jedné oblasti

1

Implementace do obou oblastí

2

Implementace
ekonomického
aspektu UR

Implementace ekonomických témat UR do školních
předmětů a mimoškolních aktivit.
(např. rozvoj, hospodaření, výroba, spotřeba…)

Ne - žádná implementace

0

Implementace do jedné oblasti

1

Implementace do obou oblastí

2

Zavádění
nových
vyučovacích
metod

Tradiční výchova a vzdělání rozšířena o nové
metody a formy výuky.
(např. projektové vyučování, diskuze, ankety, hry,
případové studie, hraní rolí, pohyby v přírodě,
exkurze, terénní vyučování …)

Ne – žádné

0

V některých předmětech

1

Ve všech předmětech

2

Dostupnost
odborné
literatury pro
UR

Škola má k dispozici odbornou literaturu
používanou pro výchovu a vzdělání k UR.
(např. metodické či pedagogické publikace,
učebnice, brožury…)

Ne - žádnou

0

Pouze pro některé předměty

1

Pro všechny předměty

2

Technické
zabezpečení
pro výchovu a
vzdělání k UR

Škola má k dispozici kvalitní technické pomůcky
používané pro výchovu a vzdělání k UR.
(např. odborné učebny, ekoplochy, naučné chodníky,
audiovizuální zdroje …)

Ne – žádné

0

Pouze pro některé předměty

1

Pro všechny předměty

2

Využívání
informačně
komunikačních
prostředků pro
UR

Škola pravidelně využívá všechny dostupné
prostředky zvyšující informovanost a komunikaci
v oblasti UR.
(např. školní rozhlas, časopis, nástěnka, počítače,
internet…)

Ne – žádné

0

Pouze některé

1

Všechny dostupné

2

III. Indikátory zdraví a sociálního prostředí
Indikátor
Přítomnost
negativních
sociálně
ekonomických
faktorů

Charakteristika indikátoru

Kritéria

V prostředí školy se vyskytly negativní sociálněekonomické faktory.
(např. špatná finanční situace školy, direktivní styl
řízení či vyučování, konflikty…)

Ano - minimálně jeden

0

-

1

Ne - žádné

2

Realizace
opatření na
minimalizaci
rizikových
faktorů

Škola realizuje aktivity, jež mají za cíl snížit,
odstranit či předcházet vzniku fyzikálních,
chemických, biologických, sociálně-ekonomických
rizikových faktorů zdraví.
(např. protihlukové bariéry, zateplení, klimatizace,
dezinfekce…)

Ne - žádné

0

1 realizovaná aktivita

1

2 a více realizovaných aktivit

2

Počet
zmeškaných
hodin

Procento všech zmeškaných hodin ze zdravotního
důvodu k celkovému počtu vyučovacích hodin
přepočteno na jeden subjekt školy.

31 – 100 %
11 – 30 %
0 – 10 %

0
1
2

Hodnota

Počet
evidovaných
úrazů

Celkový počet školních pracovních úrazů
evidovaných školou.

Více než 6 úrazů

0

1 – 5 úrazů

1

Žádný evidovaný úraz

2

Ano - minimálně jeden

0

-

1

Ne - žádné
0 – 50 %
51 – 75 %
76 – 100 %
Ne - žádná
Na úrovni školské
Na úrovni široké komunity
Ne
Ano

2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Výskyt
návykových
látek

Ve škole se objevily případy výskytu užívání
návykových látek způsobujících závislost.
(např. drogy, alkohol, tabákové výrobky…)

Úroveň
stravování

Procento žáků, pedagogů a dalších subjektů školy
pravidelně se stravujících k celkovému počtu.
(oběd + pitný režim)

Úroveň
participace

Účast subjektů školy (žáci, pedagogové, další
zaměstnanci) a široké komunity (rodiče, instituce…)
na chodu školy.

Školní
integrace

Škola integruje žáky se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami.

Příprava aktivit
z oblasti
výchovy a
vzdělání k UR
pro veřejnost

Škola realizuje prostřednictvím svých pedagogů
výchovně - vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost.
(např. workshopy, školení, semináře, přednášky,
besedy …)

Ne – žádné

0

1 – 4 aktivity

1

5 a více aktivit

2

Škola se aktivně podílí svými aktivitami na tvorbě
místního prostředí.
(např. prostřednictvím umístění ptačích budek,
starost o útulky, čistění potoků, přikrmování zvířat,
tvorba naučných chodníků, výsadba stromů, obnova
místních tradicí a kultury, finanční sbírky …)

1 – 3 aktivity

0

Účast na
tvorbě
místního
prostředí

4 – 7 aktivity

1

8 a více aktivit

2

Účast na
tvorbě
globálního
prostředí

Škola se aktivně podílí na tvorbě globálního
prostředí.
(např. prostřednictvím peticí, kampaní, adopce na
dálku, Den Země, ETM a EDBA …)

1 aktivita

0

2 aktivity

1

4 a více aktivit

2

IV. Indikátory provozní
Indikátor

Charakteristika indikátoru

Kritéria
Ne – žádný dostupný postup

Nakládání s
odpady

Škola má vypracovaný detailní postup jak nakládat
s odpady. K postupu bylo provedeno školení a
samotný dokument je umístěn na veřejně
dostupném místě.

Vypracovaný postup není umístěn
na veřejně dostupném místě či
k němu nebylo provedeno školení
Vypracovaný postup je na veřejně
dostupném místě i k němu bylo
pořádáno školení

Hodnota

0

1

2

Škola realizuje aktivity zaměřené na minimalizaci
vzniku odpadů.
(např. omezení nákupu jednorázových výrobků,
znovu využití papíru …)

Ne - žádné

0

1 – 2 aktivity

1

3 a více aktivit

2

Škola realizuje aktivity zaměřené na znovu využití
odpadu.
(např. sběr papíru, burzy knih, hraček, šatstva…)

Ne - žádné

0

Znovuvyužití
odpadu

1 – 2 aktivity

1

3 a více aktivit

2

Celoroční
separace
odpadu

Škola realizuje celoročně sběr separovaného
odpadu, a to přímo v místě jeho vzniku či
v prostorách na to určených.

Třídění
bioodpadu

Škola zhodnocuje bioodpad, a to sama
prostřednictvím svých kompostéru či za pomocí
externí organizace.

Ne - žádný
Separace 3 komodit
Separace alespoň 6 komodit
Ne - nerealizuje
Ano - realizuje

0
1
2
0
1
2

0 – 30 %

0

31 – 60 %

1

61 – 100 %

2

0 – 30 %
31 – 60 %
61 – 100 %
Poměr > 1
Poměr = 1
Poměr < 1

0
1
2
0
1
2

0 – 30 %

0

31 – 60 %

1

61 – 100 %

2

Procento místností s nainstalovanými
termostatickými regulátory k celkovému počtu
místností školy.

0 – 30 %
31 – 60 %
61 – 100 %

0
1
2

Celkové množství spotřebované elektrické energie
v daném školním roce k roku předchozímu.
Data dodá energetický manažer.
Celkové množství spotřebované tepelné energie
v daném školním roce k roku předchozímu.
Data dodá energetický manažer.

Poměr > 1
Poměr = 1
Poměr < 1
Poměr > 1
Poměr = 1
Poměr < 1

0
1
2
0
1
2

Ne - žádné

0

1 aktivita

1

2 a více aktivit

2

Minimalizace
odpadů

Realizace
technických
opatření na
snížení
spotřeby vody

Roční spotřeba
vody

Realizace
technických
opatření na
snížení
spotřeby
energie

Roční spotřeba
elektrické
energie
Roční spotřeba
tepelné
energie
Realizace
technických
opatření
zaměřených na
snížení vlivu
dopravy na ŽP

Procento vyměněných záchodových splachovačů za
dvojfázové k celkovému počtu.
Procento vyměněných vodovodních baterií za
baterie na fotobuňku nebo pákové baterie
k celkovému počtu.
Celkové množství spotřebované vody přepočtené
na jeden subjekt školy.
Data dodá energetický manažer.
Procento vyměněných žárovek za úspornější
světelné zdroje k celkovému počtu.

Celkový počet aktivit, jež škola realizuje za účelem
snížení vlivu dopravy na životní prostředí.
(např. umístění stojanů na kola, omezení vjezdu
osobních aut do areálu školy …)

Nákup
environmentál
ně šetrnějších
výrobků

Podíl spotřebního zboží a drobného hmotného
majetku (DHM) s pozitivním vlivem na UR
Indikátor sleduje podíl veškerého nakupovaného
zboží (spotřebního materiálu i DHM)
s prokazatelným pozitivním vlivem na UR.

Nákup výrobků
z lokálních
zdrojů

Procento lokálních dodavatelů z celkového počtu
dodavatelů.

Nákup
biopotravin

Procento certifikovaných druhů biopotravin
k celkovému počtu nakupovaných potravin.

0 – 30 %

0

31 – 60 %

1

61 – 100 %

2

0 – 30 %
31 – 60 %
61 – 100 %
0 – 20 %
21 – 50 %
51 % a více

0
1
2
0
1
2

Příloha č. 2

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

0

Příloha č. 3

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768
v roce 2015
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 6 oddělení
školní družiny, školní kuchyně a školní jídelna. Budovu v ulici Husova č. 9 navštěvují žáci 2. stupně.
V budově Palackého č. 47 je tělocvična s příslušenstvím, ve které probíhá výuka žáků především 2. stupně.
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, kam se obědy denně dováží.
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 2015/2016 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.

V tomto roce nám byly přiděleny tyto neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu:


UZ 33 052

„Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“



UZ 33 061

„Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“



UZ 33 058

dotace MŠMT v rámci projektu „Moderní škola 2015“



UZ 33 058

dotace MŠMT v rámci projektu „Moderní školní dílna 2015“

Investiční prostředky byly čerpány na nákup interaktivních tabulí Smart Board M680.
V březnu 2015 byly dvě i-tabule v částce 138.340 Kč nainstalovány ve dvou třídách na 1.stupni školy.
Použití investičního fondu a následný nákup investice schválila Rada města Chrudim usnesením
č. R/32/2015 ze dne 23.2.2015.
V prosinci 2015 byly zakoupeny dvě i-tabule v částce 152.000 Kč, jedna byla nainstalována ve třídě na
1.stupni a a druhá v nové počítačové učebně na 2. stupni školy.
Použití investičního fondu a následný nákup investice schválila Rada města Chrudim usnesením
č. R/374/2015 ze dne 5.10.2015.

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých
v roce 2015 Krajským úřadem Pardubického kraje

Příspěvky, dotace
Účet

UZ

Název

Částka v Kč

672 15

33052

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

635.859,-

672 15

33061

Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství
v roce 2015

110.514,-

672 15

33353

Dotace na platy, odvody a ostatní neinvestiční náklady

22.001.000,-

672 15

33058

Výzva č. 56 – Moderní škola 2015

730.751,-

672 15

33058

Výzva č. 57 – Moderní školní dílna 2015

204.112,-

CELKEM

23.682.236,-

Vyúčtování neinvestičních výdajů
UZ 33052
Rozvojový program MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“
Účet

Název

Poskytnuto v Kč

Použito v Kč

521 10

Platy

471.007,-

471.007,-

524 10

Zdravotní pojištění

42.390,-

42.390,-

524 20

Sociální pojištění

117.752,-

117.752,-

527 10

FKSP

4.710,-

4.710,-

635.859,-

635.859,-

CELKEM

UZ 33061
Rozvojový program MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního
školství v roce 2015“
Účet

Název

Poskytnuto v Kč

Použito v Kč

521 10

Platy

81.862,-

81.862,-

524 10

Zdravotní pojištění

7.367,-

7.367,-

524 20

Sociální pojištění

20.466,-

20.466,-

527 10

FKSP

819,-

819,-

110.514,-

110.514,-

CELKEM

UZ 33058
Výzva č. 56, dotace MŠMT v rámci projektu „Moderní škola 2015“
Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00.56.1371
Účet

Název

Poskytnuto v Kč

Použito v Kč

501 10

Knihy, metodický materiál

41.422,-

501 31

Učební pomůcky

22.880,-

518 30

Semináře pro pg. pracovníky

3.800,-

518 37

Studijní zájezd

549.350,-

501 10

Platy

83.922,-

524 10

Zdravotní pojištění

7.556,-

524 20

Sociální pojištění

20.982,-

527 10

FKSP
CELKEM

839,730.751,-

730.751,-

UZ 33058
Výzva č. 57, dotace MŠMT v rámci projektu „Moderní školní dílna 2015“
Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00.57.1385
Účet

Název

501 10

Platy

40.078,-

524 10

Zdravotní pojištění

3.607,-

524 20

Sociální pojištění

10.020,-

527 10

FKSP

558 10

Náklady z drobného
dlouhodobého majetku
CELKEM

Poskytnuto v Kč

Použito v Kč

401,150.006,204.112,-

204.112,-

UZ 33353
Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání na rok 2015
Poskytnuté
Finanční prostředky v Kč
k 31.12.2015
Přímé náklady na vzdělávání
Přímé náklady na vzdělávání – ostatní osobní náklady

15.783.000,-

Použité
k 31.12.2015
15.783.000,-

27.000

27.000,-

Celkem mzdové náklady

15.810.000,-

15.810.000,-

Odvody pojistného – zdravotní a sociální pojištění

5.376.000,-

5.370.298,-

158.000,-

158.110,-

Odvody do FKSP

Ostatní neinvestiční výdaje
Náhrada za nemoc

564.948,657.000,-

Zákonné pojištění
CELKEM

27.974,69.670,-

22.001.000,-

22.001.000,-

UZ 33353 - Rozbor ostatních neinvestičních výdajů
Účet

Název

Částka v Kč

501 10

Metodický materiál

501 30

Učebnice

501 31

Učební pomůcky

501 32

Učební pomůcky do 1. tříd

501 33

Učebnice jazyků

57.032,-

501 34

Pomůcky do školní dílny

25.968,-

501 35

Ochranné pracovní pomůcky

23.224,-

512 01

Cestovné

28.398,-

518 24

Lektorská činnost

1.000,-

518 30

Školení a vzdělávání pedagogů

36.790,-

518 32

Plavecký výcvik žáků – mzdové náklady

75.980,-

518 33

Ekologické projekty

500,-

518 35

Testy Kalibro, Scio

15.258,-

518 38

Lektorská činnost, prevence

15.000,-

Celkem materiál a služby

564.948,-

9.421,202.781,10
21.966,51.629,90

Celkové vyúčtování finančních prostředků poskytnutých
Krajským úřadem Pardubického kraje

Celkem výnosy

23.682.236,-

Celkem náklady

23.682.236,-

Hospodářský výsledek

0

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, zúčtování daní
k 31.12.2015
Účet

Název

Částka v Kč

331

Zaměstnanci

1.326.852,-

336

Sociální pojištění

530.101,-

337

Zdravotní pojištění

227.205,-

342

Daň z příjmů

184.423,-

378

Zákonné pojištění 0,42%

19.856,-

CELKEM

2.288.437,-

Údaje o použití finančních prostředků
poskytnutých zřizovatelem
Výnosy, dotace
Účet

Název

Částka v Kč

602

Výnosy z prodeje služeb

2.678.293,-

603

Výnosy z pronájmů

304.628,-

648

Čerpání rezervního fondu na provoz

60.800,-

649

Ostatní výnosy z činnosti

392.957,-

669

Ostatní finanční výnosy

9.021,95

672 01

Příspěvek zřizovatele na provoz

2.864.000,-

CELKEM

6.309.699,95

Účet

Název

Částka v Kč

501

Spotřeba materiálu

3.188.147,20

502

Spotřeba energie

1.554.525,89

511

Opravy a udržování

97.179,80

518

Ostatní služby

653.949,06

521

Platy hrazené z doplňkové činnosti

140.441,-

524

Zákonné sociální pojištění hrazené z doplňkové
činnosti

39.590,-

527

Příděl do FKSP z doplňkové činnosti

1.164,-

549

Ostatní náklady z činnosti

100.799,-

551

Odpisy dlouhodobého majetku

182.211,-

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

351.596,-

569

Ostatní finanční náklady

Náklady

CELKEM

2,49
6.309.605,44

Celkové vyúčtování finančních prostředků od zřizovatele
Celkem výnosy

6.309.699,95

Celkem náklady

6.309.605,44

Hospodářský výsledek

94,51 Kč

Poskytnuté provozní zálohy, ostatní pohledávky a závazky
Účet

Název

311

Odběratelé

26.030,-

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

117.350,-

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

54.346,-

321

Dodavatelé

324

Krátkodobé přijaté zálohy

377

Ostatní krátkodobé pohledávky

381

Náklady příštích období

25.580,75

CELKEM

227.192,75

469 10

Částka v Kč

60.779,505.474,25
3.886,-

566.253,25

Ostatní dlouhodobé pohledávky –
pohledávka za pí Markétou Amentovou

766.689,98

V průběhu roku 2014 zaplatila pí Markéta Amentová (bývalá vedoucí školní jídelny) na účet školy celkem
50.000 Kč, v roce 2015 uhradila částku 27.348,02 Kč.
Tímto pomalu snižuje svoji pohledávku z původních 844.038 Kč.

Finanční prostředky k 31.12.2015
Bankovní účet školy

2.723.458,64

Bankovní účet školní jídelny

220.135,54

Bankovní účet FKSP

35.192,63

Pokladna školy
Pokladna školní jídelny
CELKEM

2.959,0
2.981.745,81

Majetek školy k 31.12.2015
Účet

Název

Částka v Kč

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

022

Samostatné hmotné movité věci a souboryhmotných
movitých věcí

3.835.399,73

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.343.715,65

CELKEM

12.487.496,39

308.381,-

901

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

100.358,-

902

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

4.769.060,71

CELKEM

4.869.418,71

Majetkové fondy k 31.12.2015
Účet

Název

Částka v Kč

401

Jmění účetní jednotky

1.207.567,86

408

Opravy minulých období

844.038,-

412

Fond kulturních a socíálních potřeb

53.344,63

413

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření

17.462,32

416

Fond reprodukce majetku

174.280,-

CELKEM

2.296.692,81

V roce 2015 byl rezervní fond čerpán v částce 60.800,- Kč:
NB Lenovo IP B50-30

11.737,- Kč

Nábytek do školní družiny

21.063,- Kč

Částečná úhrada PC Lenovo TC Edge

28.000,- Kč

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ROKU 2015

Ukazatel

Částka v Kč

Náklady – účtová třída 5 celkem

29.991.841,44

Výnosy – účtová třída 6 celkem

29.991.935,95

Docílený hospodářský výsledek

94,51

Na základě usnesení č. R/145/2015 ze dne 25.4.2016 Rada města Chrudim schválila převod
hospodářského výsledku do rezervního fondu.

Zpracovala:
Ivana Tůmová, ekonom školy

