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I. Základní informace o škole 
 

1. Charakteristika školy: 

 

Zřizovatel:   Město Chrudim 

Oficiální název:  Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6 

Sídlo:    Chrudim 2, Školní náměstí 6, PSČ 537 01 

Identifikační číslo:  70 92 50 38 

Právní forma:   Příspěvková organizace od 1. 1. 2002 

K 1. 7. 2010 došlo ke sloučení dvou škol: Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6 a Základní 

škola, Chrudim, Sladkovského 28. 

ZŠ je umístěna ve třech budovách: 

Budova A - ředitelna, kancelář školy, 9 učeben - 5 kmenových tříd, 5 kabinetů,  

  audio-video učebna, jazyková učebna, počítačová učebna, keramická dílna, 

  sborovna. 

Budova B -  15 učeben - 6 kmenových tříd, 2 jazykové učebny, kabinet, učebna výchovy, 5 

  oddělení školní družiny, cvičná kuchyňka, knihovna, sborovna, herna ŠD. 

Budova C -  ředitelna, kancelář, sborovna, 18 učeben - 9 kmenových tříd, 9 odborných

  učeben, knihovna, keramická dílna, výdejna stravy, 12 kabinetů. 

Školní jídelna-přiřazena pod vedení školy, zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy, 

   zaměstnanců a žáků Speciální základní školy Chrudim, Obchodní akademie

   Chrudim, učitelů ZUŠ Chrudim. 

Školní výdejna-v budově C je výdejna stravy (dovážena z budovy A). 

Školní hřiště - dobudováno na podzim 2002 pro potřebu ZŠ a Speciální základní školy,  

  k hodinám Tv využívá tělocvičny v budově SpZŠ a budově C. 

Školská rada - ustanovena na 1. zasedání dne 17. 1. 2006 má 6 členů a v současné době

  pracuje ve složení: 

  zástupci zřizovatele: Škorpík Boris 

     MUDr. Tomáš Vondráček 



  zástupci zákonných zástupců žáků: Hubačová Věra 

       Krajánek Václav 

  zástupci učitelů:   Mgr. Viktorinová Ludmila 

       PaedDr. Hana Říhová 

 

Koncepce školy –  

Koncepce rozvoje ZŠ vychází z nedávno uskutečněného sloučení dvou základních škol – ZŠ, 

Chrudim, Školní náměstí 6 a ZŠ, Chrudim, Sladkovského. Navazuje na nově vytvořený ŠVP a 

na snahu o vytvoření silného a stabilního subjektu mezi základními školami v Chrudimi. 

Cílem koncepce je vytvořit pro žáky prostředí, kde se jim dostane kvalitní a kvalifikované 

vzdělávací péče a kde se současně budou cítit spokojeně. 

Výchovně vzdělávací strategie vychází z měnících se podmínek na trhu práce v blízké 

budoucnosti a její snahou bude se zaměřit na technické obory, počítače a cizí jazyky. 

 

Tabulka č. 1 

Stupeň 
Počet 
tříd žáků chlapců dívek 

průměr na 
třídu 

I. stupeň 11 266 142 124 24,2 

II. stupeň 9 196 111 85 21,8 

CELKEM 20 462 253 209 23,1 

Školní 
družina 4 112 66 46 28 

 

 

2. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

Tabulka č. 2 

Jméno, funkce   Kvalifikace   aprobace 

Pedagogičtí zaměstnanci 
 

      

Vedení školy         

Mgr. Martin Vykydal 
 

PF Brno   Bv-Tv 

ředitel školy 
 

      

Mgr. Zdena Špryňarová 
 

PF HK   1. stupeň 

zástupkyně ředitele školy 
 

      



Výchovná poradkyně 
 

      

Mgr. Šárka Kratochvílová 
 

PF   Bi-PED 

Třídní učitelé 1. stupeň 
 

      

Mgr. Rejchlíková Michaela 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka I.A 
 

      

Mgr. Kunhartová Marie 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka I.B 
 

      

Mgr. Černá Iva   PF   1. stupeň 

třídní učitelka II.A 
 

      

Mgr. Dědková Ivana 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka II.B 
 

      

Mgr. Mervartová Iveta   PF   1. stupeň 

třídní učitelka III.A 
 

      

Mgr. Červenková Lenka 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka III.B 
 

      

Mgr. Slaninová Hana 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka III.C 
 

      

PaeDr. Říhová Hana 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka IV.A 
 

      

Mgr. Valentová Iva 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka IV.B 
 

      

Mgr. Kartáková Olga 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka V.A 
 

      

Mgr. Waldhauserová Eva 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka V.B 
 

      

Vlasta Kubelková 
 

SPgŠ     

asistent pedagoga 
 

      

Alena Medunová S SPgŠ     

asistent pedagoga         

Třídní učitelé 2. stupeň         

Mgr. Jitka Petržílková 
 

PF   Čj, biologie 

třídní učitelka VI.A 
 

      

Ing. Lenka Šestáková 
 

VŠZ     

třídní učitelka VI.B 
 

      

Mgr. Jarkovská Renáta 
 

FF UK   Čj, D 

třídní učitelka VII.A 
 

      

Mgr. Lorenčíková Jana 
 

UJEP   M-Z 

třídní učitelka VII.B 
 

      

Mgr. Švadlenková Štěpánka 
 

PF   M-F 

třídní učitelka VIII.A 
 

      

Mgr. Kysela Luboš 
 

UHK   VYCH-SOC.PED. 

třídní učitel VIII.B 
 

      

Mgr. Viktorinová Ludmila 
 

PF   Rj-Hv 

třídní učitelka IX. A 
 

      

Mgr. Pecinová Ivana 
 

MFFUK   M-Dg 



třídní učitelka IX.B 
 

      

Mgr. Kosina Petr 
 

PF   D-Rj 

třídní učitel IX.C 
 

      

Beztřídní učitelé 
 

      

Mgr. Stýblová Milena 
 

PF   1. stupeň 

beztřídní učitelka 
 

      

Mgr. Novotný Stanislav 
 

PF   F-Zt 

beztřídní učitel 
 

      

Mgr. Irena Ostatková 
 

PF   Č-Ov 

beztřídní učitelka 
 

      

Mgr. Jitka Ptáčková 
 

PF   Bi-Vv 

beztřídní učitelka 
 

      

Mgr. Kratochvílová Šárka 
 

PF   Bi-PED 

beztřídní učitelka 
 

      

Mgr. Radka Krpálková 
 

 PF   USŠ 

beztřídní učitelka 
 

      

Školní družina 
 

      

Libuše Prouzová   SPgŠ     

vychovatelka 
 

      

Kateřina Rožková 
 

DPS na PF     

vychovatelka 
 

      

Alena Medunová 
 

SPgŠ     

vychovatelka 
 

      

Jitka Kuželková 
 

SPgŠ     

vychovatelka         

Nepedagogičtí 
zaměstnanci         

Dana Doucková 
 

SŠ     

hospodářka 
 

      

Andrea Fričová 
 

SŠ     

administrativní pracovnice 
 

      

Miroslav Hanko 
 

OU     

školník, topič 
 

      

Vlasta Vladyková 
 

OU     

uklízečka   
 

      

Jana Mihulková 
 

OU     

uklízečka   
 

      

Naděžda Tlapáková 
 

OU     

uklízečka   
 

      

Renata Trojanová 
 

OU     

uklízečka   
 

      

Marie Hubáčková 
 

OU     

uklízečka   
 

      

Romana Vondrová 
 

OU     

uklízečka           



Školní jídelna 
 

      

Eva Pertlíková   SŠ     

vedoucí školní jídelny 
 

      

Marcela Böhmová 
 

OU     

vedoucí kuchařka 
 

      

Marcela Vavřičková 
 

OU     

kuchařka   
 

      

Renata Plachá 
 

OU     

kuchařka   
 

      

Marie Kreminová 
 

OU     

kuchařka   
 

      

Jana Kliková 
 

OU     

kuchařka   
 

      

Andrea Kellnerová 
 

OU     

kuchařka   
 

      

Dana Heyduková 
 

OU     

pomocná kuchařka 
 

      

CELKEM zaměstnanců   49+3MD     

 

Změny zaměstnanců během školního roku 2014/2015 

V průběhu školního roku došlo k následujícím personálním změnám: 

během školního roku odešla paní Podhájecká na mateřskou dovolenou, na její místo 

nastoupila paní Kellnerová. Dále odešla paní učitelka Kalinová a Kopecká do starobního 

důchodu. Nově nastoupila p. Krpálková a z mateřské dovolené se vrátila p. Waldhauserová. 

Na mateřské dovolené zůstává p. Zitová (Jurenová) a Žídková Markéta. K 31. 8. 2015 byl 

ukončen pracovní poměr s p. Kyselou, p. Ptáčkovou a p. Ostatkovou. Pan Kosina odešel do 

starobního důchodu. 

1. Bezpečnost, absence 

Ve školním roce 2014/2015 došlo celkem k 50 úrazům žáků. 

Z toho vyplňován elektronicky záznam o úrazu 39 žáků. 

K úrazu dětí došlo: 

při tělesné výchově  19  

při pobytu ve třídě   6  

při sportovních soutěžích  2 

při pobytu ve ŠD   6 

při pobytu na LVVZ  2 



při pobytu na ŠVP  0   

při školním výletě  3 

při práci na šk. pozemku 0 

při práci ve šk. dílně  0 

při pobytu ve šk. jídelně 0 

o přestávkách   8 

při plaveckém výcviku 1 

při odchodu ze šk. budovy 2  

při výuce venku  1 

úrazy zaměstnanců  0  

 

Tabulka č. 3  

Absence žáků   Školní rok 

počet omluvených hodin   46 464 

průměr na žáka   100,57 

počet neomluvených 
hodin   315 

průměr na žáka   0,68 

 

Problematika neomluvené absence řešena ve spolupráci s Městským úřadem, odborem soc. 

péče, oddělení péče o rodinu a dítě. 

 

II. Výchovně vzdělávací práce 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího plánu – „Do života s rozhledem“. 

Vyučující zpracovali ve svém předmětu tématické plány vycházející z osnov a učebního plánu 

školy, úpravy jsou zaznamenány v sešitech metodických sekcí. 

 

 

 



Tabulka č. 4  

Třída žáků chlapci dívky základ ČJ M Cizí jaz. Pč Vol.předmět 

I. A 25 14 11 20 8 4 1     

I. B 26 14 12 20 8 4 1     

II. A 30 14 16 22 8 5 2     

II. B 28 14 14 22 8 5 2     

III. A 23 12 11 24 8 5 3     

III.B 23 12 11 24 8 5 3     

III.C 22 8 14 24 8 5 3     

IV. A 24 12 12 26 8 5 3     

IV. B 22 12 10 26 8 5 3     

V. A 21 14 7 26 7 5 3     

V. B 22 16 6 26 7 5 3     

VI. A 25 16 9 28 4 4 3 2   

VI. B 25 15 10 28 4 4 3 2   

VII. A 19 9 10 28+2 4 4 3 1 2 

VII. B 22 10 12 28+2 4 4 3 1 2 

VIII. A 20 13 7 30+2 5 4 3 1 2 

VIII. B 21 12 9 30+2 5 4 3 1 2 

IX.A 23 15 8 29+3 4 4 3 1 3 

IX.B 22 10 12 29+3 4 4 3 1 3 

IX.C 19 11 8 29+3 4 4 3 1 3 

Celkem 462 253 209 536 124 89 54 11 17 

 

Výuka jazyků zavedena od 1. ročníku, podle zájmu žáků a možností školy se vyučovalo: 

Anglický jazyk  p. uč. Slaninová, Stýblová, Špryňarová, Švadlenková, Ptáčková, 

   Lorenčíková, Mervartová, Valentová, Říhová, Kunhartová 

Německý jazyk p. uč. Stýblová 

Ruský jazyk  p. uč. Kosina, Viktorinová 

Volitelné předměty jsou zařazeny od 7. ročníku. Každý žák si z nabídky vybral dle svých 

zájmů a schopností dva volitelné předměty. V devátém ročníku tři volitelné předměty. 

7. ročník – sportovní výchova, seminář z přírodopisu, informatika, domácnost 

8. ročník - seminář z přírodopisu, praktika z fyziky a chemie, cvičení z ČJ, informatika, 

technická praktika 

9. ročník – cvičení z ČJ, cvičení z matematiky, informatika, konverzace v AJ a RJ, sportovní 

výchova, seminář z přírodopisu, technická praktika, praktika z fyziky a chemie, seminář ze 

zeměpisu 



Zájmové kroužky byly nabízeny prostřednictvím agentury KROUŽKY.CZ.  

Klasifikace chování, výchovná opatření 

 

Tabulka č. 5 

Třída Ředitelská důtka 2. stupeň 3. stupeň pochvaly 

I. stupeň 3 0 0 73 

II. 
stupeň 29 16 5 27 

 

 

Klasifikace prospěchu 

Žáci jsou hodnoceni známkou. Integrovaní žáci také - je u nich při klasifikaci přihlédnuto 

k jejich obtížím. 

Integrovaní žáci ve 3., 5. a 7. ročníku se závažnými problémy (autismus) pracovali pod 

vedením asistenta pedagoga. 

Tabulka č. 6 

Třída Vyznamenání Neprospělo Neklasifikováno 
Opravné 
zkoušky 

I. stupeň 180 5 0 1 

II. 
stupeň 47 16 1 5 

 

Přijímací řízení žáků 

Osmiletá gymnázia  3 chlapci 0 dívky  celkem 3 

Čtyřletá gymnázia  3 chlapci 2 dívky  celkem 5 

SŠ, SOŠ   20 chlapců 20 dívek celkem 40 

ISŠ – učební obory  1 chlapec 0 dívek  celkem 1 

Církevní gymnázia  1 chlapec 0 dívek  celkem 1 

Soukromé SŠ - s. o.  1 chlapec 1 dívka  celkem 2 

SOU, OU a U, UO při SŠO 16 chlapců 6 dívek  celkem 22 

CELKEM   45 chlapců 29 dívek Celkem 74 



III. Profilace práce školy 

 

1. Jazyková výuka 

Povinná výuka cizího jazyka angličtiny je zavedena od 1. ročníku. 

Od 7. ročníku si druhý cizí jazyk vybírají žáci z RJ a NJ. 

Pro zpestření výuky jsou využívány výukové programy cizích jazyků na PC, multimediální 

tabuli. Jsou promítány anglicky mluvené filmy, poslech moderní hudby s anglickými texty. 

 

Tabulka č. 7 

Cizí jazyk CELKEM Ročník               

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

anglický 462 51 58 68 46 43 50 41 41 64 

druhý cizí jazyk 146 0 0 0 0 0 0 41 41 64 

 

2. Výuka informatiky 

V 6. ročníku podle ŠVP „Do života s rozhledem“ zaveden předmět ICT s 1 -hodinovou týdenní 

dotací. Žákům v 7. - 9. ročníku je výuka informatiky nabízena jako volitelný předmět. 

V počítačové učebně v budově A měli žáci pro výuku k dispozici 20 PC zapojených 

s internetem do počítačové sítě a v budově C 24 PC. 

Práce s internetem byla žákům umožněna i mimo vyučování. 

3. Lyžařský výcvik 

Konal se v Příchovicích u Tanvaldu od 28. 2. do 6. 3. 2015.  Výcviku se zúčastnilo 29 žáků 

sedmých ročníků pod vedením vyučujících Mgr. L. Viktorinové, Mgr. R. Krpálkové a Mgr. S. 

Novotného. Počasí a sněhové podmínky byly dostačující a žáci zvládli výcvik bez větších 

problémů. V rámci pobytu uskutečnili exkurzi do skláren v Harrachově. 

4. Škola v přírodě 

Letošní školní rok se škola v přírodě neuskutečnila. 

5. Práce s integrovanými dětmi 

V péči o tyto děti se řídíme pokynem MŠMT ČR č. j. 23472/92-21. 



Počet integrovaných žáků: 

I. stupeň  IVP + AP 1 dívka  2 chlapci 

IVP  0 dívek  2 chlapci 

AP  0 dívek  4 chlapci 

Asp.s.  0 dívek  1 chlapec  

II. stupeň  IVP + AP 0 dívek  1 chlapec  

IVP  0 dívek  1 chlapec  

AP  0 dívek  2 chlapci  

Ostatní žáci se speciálně vzdělávacími potížemi: 

I. stupeň    5 dívek  31 chlapců  

II. stupeň    12 dívek 33 chlapců 

  

6. Dopravní výchova 

Je zařazována do hodin různých předmětů. Své znalosti a dovednosti si žáci 1. stupně 

prakticky prověřují na dopravním hřišti, které navštěvují dle harmonogramu v podzimních a 

jarních měsících. Pobyt na dopravním hřišti má do své činnosti zahrnuta i školní družina. 

7. Plavecký výcvik 

Je zajišťován pro žáky druhých a třetích tříd v krytém plaveckém bazénu Chrudim odbornými 

instruktory Sportovišť Města Chrudim. Výcviku se zúčastní většina žáků uvedených ročníků. 

8. Školní družina 

Školní družina pracuje ve čtyřech odděleních. Již tradiční akcí ŠD je podzimní „Drakiáda“. 

Další akcí je karneval, čertovská diskotéka, návštěva plaveckého bazénu, exkurze do Modely, 

pěvecká soutěž, návštěva zahradnictví Mikan, návštěva psího útulku a dopravního hřiště. 

Dále ŠD navštěvuje pravidelně Solnou jeskyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zajímavé akce 

 

Šerpování prvňáčků 1. 9. 2014 

Již tradičně jsme přivítali slavnostně prvňáčky naší školy v Muzeu barokních soch Chrudim. 

Děti byly přivítány nejen třídními učitelkami a vedením školy, ale i starostou města Chrudim 

Mgr. P. Řezníčkem. Po dekorování se přesunuli do svých tříd.  

 

Běh naděje  

Naše škola se zúčastnila „Běhu naděje“. Někteří z nás dokonce i přispěli do kasičky. Dobře 

víme, že vybrané peníze budou věnovány na výzkum rakoviny a na podporu prevence 

onemocnění civilizačními chorobami. 

 

Střední automobilová škola Holice 22. 10. 2014 

Tento den si na školní zahradě vyzkoušeli žáci 8. a 9. tříd své dovednosti a znalosti se zástupci 

automobilové školy z Holic. Celá akce proběhla v rámci přípravy a výběru povolání našich 

„deváťáků“.  

 

Vánoční koncert 17. 12. 2014 

V předvánočním čase bylo připraveno vánoční pásmo žáků naší školy a chlapeckého sboru 

Bonifantes. Koncert se konal v krásných prostorách Muzea barokních soch Chrudim a byl 

určen pro setkání s rodiči a příznivci školy. 

 

Den otevřených dveří 13. 1. 2015 

Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout prostory školy a vyrobit drobné dárečky. Tohoto 

dne využili budoucí prvňáčci, kteří se i s rodiči přišli podívat do prostor naši školy. Tohoto 

odpoledne se zúčastnilo celkem 43 dětí s rodiči. Akce měla pěknou odezvu mezi příchozími a 

budeme v ní pokračovat. 

  

Pasování na čtenáře 29. 1. 2015  

Tento den prvňáčci složili čtenářský slib ve velkém sále Muzea Chrudim.  

 

Ledová Praha 5. 2. 2015  

O letošních pololetních prázdninách jsme se opět vypravili do Prahy. Děti navštívily Království 

železnic, Zrcadlový labyrint a historické centrum našeho hlavního města. Tato akce je velice 

oblíbená mezi našimi dětmi o čemž svědčí každý rok plný autobus.  

 

Hravý architekt 

Na začátku školního roku byla naše škola oslovena s nabídkou na účast v mezinárodním 

projektu „Hravý architekt“. Tuto nabídku jsme přijali a úkolem dětí bylo namalovat některé 

chrudimské památky. Celá akce vyvrcholí mezinárodní výstavou těchto prací na Pražském 



Hradě pod záštitou manželky prezidenta republiky. Na této výstavě budeme mít svůj 

prezentační panel s šesti nejpovedenějšími obrázky. Za odměnu pojedou děti 3. B na tuto 

výstavu v příštím školním roce. 

 

Školní hymna 1. 4. 2015 

Naše škola využila nabídku hudební společnosti k napsání a nazpívání vlastní školní hymny. 

Hymnu nazpívali všichni žáci naší školy 1. 4. 2015 pod vedením autorky textu Michaely 

Dlouhé a hudebního producenta. Celá akce se odehrála v tělocvičně Speciální školy Chrudim 

a pod odborným vedením se děti svého úkolu zhostily na jedničku. Výsledkem je píseň, 

kterou budeme využívat při školních akcích.  

 

Den dětí 1. 6. 2015 

Zajímavé dopoledne plné soutěží a her bylo připraveno pro žáčky prvního stupně. Na školní 

zahradě si děti zasoutěžily, ověřily zručnost i tělesnou zdatnost. Přišli mezi nás i Míša Tereska 

a malá Rebeka Čiháková, aby si převzali víčka a citrónovou kůru, kterou pro ně žáci z celé 

školy nasbírali. Na závěr všechny děti za svoje snažení dostaly sladkou odměnu. 

 

Vyřazování žáků 9. tříd  

Tradičně jsme se rozloučili s našimi „deváťáky“ stužkováním v Muzeu barokních soch 

v Chrudimi. Pamětní listy a stužky jim předali ve slavnostní atmosféře starosta města Mgr. 

Petr Řezníček, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Chrudim Ing. Jana Stehlíková a 

pozvané osobnosti města Chrudim – vrchní strážník MěPolicie Mgr. L. Dvořák, vedoucí 

projektu Zdravé město a Agendy 21 paní Šárka Trunečková a významný sportovec Tomáš 

Langr. Celá akce se shledala s velkou odezvou všech rodičů a přítomných.   

 

9.  Školní výlety 

Jsou již tradiční pomyslnou tečkou za celoroční školní prací žáků. Je to možnost poznat 

přírodní krásy, historické památky a zajímavá místa našeho blízkého i vzdálenějšího okolí.  Při 

výletech se sblíží třídní kolektiv a prohloubí se tak vztah mezi učiteli a žáky. 

Žáci navštívili Seč, Sněžku, ZOO Jihlava, Aquapark Pardubice, Údolí Doubravky, Toulovcovy 

Maštale, Kutnou Horu, Botanicus Ostrá n/L, Nasavrky. 

 

Program prevence 

Ve své práci programu prevence pokračoval se žáky pan učitel Kysela. 

10.  Školní potřeby 

I v letošním roce jsme pokračovali se souhlasem rodičů v osvědčeném způsobu zajišťování 

školních potřeb – společným nákupem.  



Pitný režim 

Je zajištěn na všech třech budovách. Žáci si mají možnost dle svých chutí a potřeb zakoupit 

cenově dostupné nápoje několika způsoby: 

Budova A -      automat VENDO – chlazené nápoje v plastových lahvích 

- „školní mléko“ 5 druhů ochuceného a 1 druh neochuceného mléka – 

prodej zajišťují paní uklízečky 

Budova B -    „školní mléko“  

Budova C -    „školní mléko“, školní kantýna 

11.  Sběr bylin 

Zajišťuje paní vychovatelka Kuželková. Na podzim byl organizován sběr šípku, kaštanů a 

žaludů. Výtěžek z tohoto sběru byl rozdělen mezi Chrudimský útulek a adopci zvířátka ze 

Záchytné stanice Pasíčka. Věci potřebné do útulku předaly děti, které nejvíce nasbíraly.  

Stejně tak proběhla školou anketa o adopci zvířete. Tímto naši žáci prokázali schopnost 

pomáhat nejen sami mezi sebou, ale i bezmocným zvířátkům. Sběr bylin v jarních měsících se 

řídí požadavky firmy LEROS, která bylina vykupuje. Do sběru jsou zapojeny všechny třídní 

kolektivy. Jejich celoroční sběrová aktivita je na konci školního roku vyhodnocena a dle 

výsledků jsou jednotlivým třídám přiděleny získané finanční prostředky. 

12.  Zápis do 1. tříd 

Zápis do 1. ročníku proběhl ve dnech      23. 1. 2015  - od 15.00 do 18.00 hod. 

     24. 1. 2015  - od   8.00 do 10.00 hod. 

Do prvních tříd nastoupí 30 chlapců a 24 dívek, odkladů povinné školní docházky bylo 12 a 

dodatečných 3. 

13.  Kulturní a vzdělávací programy 

 

a) Divadelní představení a koncerty (1. a 2. stupeň) 

Sněhová královna, Indiáni ze šuplíku, Hej Mistře, Pohádky z mléčné dráhy, Kocour Mikeš, 

Čtyřlístek v pohádce, baletní vystoupení Kouzelný cirkus, Ze života hmyzu, Kytice, Hodina 

zpívání, Pověsti pro štěstí, taneční vystoupení ZUŠ Slatiňany 

 

b) Besedy a vzdělávací akce (1. a 2. stupeň) 

Dravci, Pohodáři, Cimbálka Réva, Karel Čapek, Muzikohraní, Zanzibar, Ústní hygiena, Den 

s Jitřenkou, Bezpečné prázdniny, Život na zámku, výstava ovoce a zeleniny, Tradice Evropy, 

Lesní pedagogika, besedy v Městské knihovně Chrudim, beseda s městským strážníkem, 



Keňa a gorily, Majáles, Den s technickými službami, Výlet do lesa, Běh naděje, Vynášení 

Morany, výstava kaktusů, zeměpisný program Zanzibar, literární pásmo K.H.Máchy, návštěva 

Pečovatelského domu Chrudim, výstava EX LIBRIS, Den s vojskem. 

 

c) Exkurze (1. a 2. stupeň) 

Babiččin dvoreček Licibořice, Hasičský záchranný sbor, Elektrárna Hradec Králové, Praha, 

Muzeum knihy Žďár nad Sázavou, Skanzen Krňovice, Muzeum betlémů Třebechovice, Stará 

škola Polná, Hotelová škola Bohemia Chrudim, Planetárium Hradec Králové, Archeopark 

Všestary, Ekoncentrum Čapí hnízdo Olbramovice. 

 

d) Ekologické programy (1. a 2. stupeň) 

Ekocentrum Paleta, Den Země, Den s Technickými službami, Biojarmark. 

 

e) Další aktivity (1. a 2. stupeň) 

Bambiriáda, oslava Dne dětí, sportovní den v DDM, vánoční a jarní dílny v DDM, výstava 

kaktusů, návštěva předškolních dětí z MŠ Valy Chrudim, Ledová Praha, pozorování zatmění 

Slunce. 

 

f) Školní projekty (1. a 2. stupeň) 

Kraje ČR, Právo na každý den, Vánoce, Velikonoce, Ochrana obyvatel za mimořádných 

událostí, Soudní přelíčení Okresní soud Chrudim, Podzim, Divadlo, Vesmír, Poznáváme se, 

Projektový den se zemědělskou školou Oseva Agri Kočí. 

 

g) Přehled akcí pro vycházející žáky 

Přehlídka škol – Muzeum Chrudim, návštěva Hotelové školy Bohemia Chrudim, zkušební 

testy na střední školy, Beseda na Úřadu práce Chrudim. 

 

14.  Účast žáků na soutěžích 

 

„Hledáme nejlepšího mladého chemika“ – 9. třídy 

„Výtvarná soutěž Anděl“ 6. třídy 

Školní kolo soutěže „Pythagoriáda“ 

 „Matematický Klokan“ 

Okresní kolo fyzikální olympiády - 8. třída - David Víšek, který obsadil 3. místo a v kategorii 9. 

tříd Tomáš Vostradovský obsadil 4. místo 

Školní kolo recitační soutěže 

Školní kolo Olympiády dějepisu 

 

Sportovní soutěže –  

„Plavecká štafeta měst“  

Okrskové kolo ve vybíjené 



 

IV. Další vzdělávání zaměstnanců 

Účast na seminářích a školeních: 

Mgr. Hana Slaninová – školení „Tablety do škol“, Netradiční pomůcky v hodinách matematiky 

a českého jazyka, poruchy žáků 

Mgr. Šárka Kratochvílová – školení „Tablety do škol“, Poruchy chování, školení MŠMT Ústí 

nad Orlicí, SCIO testy, PISA 2015, Schůzka výchovných poradců,  

Mgr. Jana Lorenčíková – školení „Tablety do škol“, školení práce s žáky s ADHD 

Mgr. Ivana Dědková - školení „Tablety do škol“, Netradiční pomůcky v hodinách matematiky 

a ČJ, školení práce s žáky s ADHD 

Mgr. Ludmila Viktorinová - školení „Tablety do škol“, Poruchy chování 

Mgr. Štěpánka Švadlenková - školení „Tablety do škol“, školení FELIXÍR – nadace Depositum 

Bonum 

Mgr. Michaela Rejchlíková - školení „Tablety do škol“, Netradiční pomůcky v hodinách MA a 

ČJ, poruchy žáků 

Mgr. Marie Kunhartová - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Ivana Černá - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků, Netradiční pomůcky v hodinách 

MA a ČJ 

Mgr. Ivana Pecinová - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Libuše Prouzová – Právní vědomí vychovatele 

Alena Medunová – Kurz dyslektických asistentek 

Mgr. Lenka Červenková - školení „Tablety do škol“, 

Mgr. Iveta Mervartová - školení „Tablety do škol“, Netradiční pomůcky v hodinách MA a ČJ 

Mgr. Kartáková Olga – Netradiční pomůcky v hodinách MA a ČJ, školení „Tablety do škol“ 

Ing. Lenka Šestáková - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Milena Stýblová - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Eva Waldhauserová - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

PaedDr. Hana Říhová - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 



Mgr. Iva Valentová - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Jitka Petržílková - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Renáta Jarkovská - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Luboš Kysela - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Irena Ostatková - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Petr Kosina – Poruchy žáků 

Mgr. Jitka Ptáčková - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Luboš Novotný - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

Mgr. Krpálková Radka - školení „Tablety do škol“, Poruchy žáků 

 

V. Materiální vybavení 

 
1. Nákup učebnic a pomůcek pro školní rok 2014/2015 – při výběru byl brán zřetel na 

zavedení výuky podle ŠVP. 

2. Dovybavení dalších tříd novými lavicemi a židličkami. Nové vybavení jazykové učebny 

na budově Růžovka (stolky, židličky, sluchátka). 

3. Doplnění kabinetních sbírek novými pomůckami. 

4. Vybavení školních družin novým barevným moderním nábytkem. 

5. Dovybavení kanceláří a sboroven počítačovou technikou. 

6. Připojení internetu na optickou síť a propojení všech tří budov. 

7. V rámci bezpečnosti byl pořízen systém uzamykatelnosti všech tří budov čipovým 

systémem. 

V průběhu prázdnin 

1. Malování tříd, chodeb a šaten – dle potřeby. 

2. Pravidelná údržba elektrického zařízení a rozvodů. 

3. Oprava odtokových cest z budovy Růžovka do kanalizace. 

4. Restaurátorská oprava soklu budovy na Růžovce a vitráže na vchodových dveřích do 

téže budovy. 

 

 

 



VI. Spolupráce se SRPDŠ 

Výbor SRPDŠ se sešel na svém jednání v průběhu školního roku 2014/2015 třikrát: 

23. 9. 2014, 25. 11. 2014 a 23. 4. 2015. 

Třídní schůzky se uskutečnily: 

25. 9. 2014, 27. 11. 2014 a 28. 4. 2015. 

Školská rada se sešla 14. 10. 2014 a 19. 5. 2015. 

Schůzka s rodiči budoucích prvních tříd se uskutečnila 9. 6. 2015. 

Všechna jednání probíhala za přítomnosti ředitele školy. 

Program jednání výboru SRPDŠ: 

1. Organizace školního roku 2014/2015. 

2. Žádost a odsouhlasení čerpání finančního příspěvku na akce školního roku 2014/2015. 

Návrh čerpání peněz z rozpočtu SRPDŠ: 

Stav účtu: Kč 37.869,--.  Během října a listopadu bude vybráno zhruba Kč 60.000,--. 

a) Doprava na LVZ a školy v přírodě  Kč 14.000,-- 

b) Mikuláš pro 1. stupeň    Kč   2.600,-- 

c) Den dětí pro 1. stupeň    Kč   3.500,-- 

d) Vyřazení žáků 9. tříd a šerpování 1. tříd  Kč 13.000,-- 

e) Doprava na soutěže    Kč   5.000,-- 

f) Knižní odměny na konec roku   Kč 10.000,-- 

g) Příspěvek ŠSK     Kč   1.000,-- 

h) Den otevřených dveří I. stupeň   Kč   2.000,-- 

i) Reserva      Kč   4.000,-- 

CELKEM      Kč 55.100,-- 

 

 



VII. Hospodaření školy 

Za rok 2014 je vypracována samostatná Výroční zpráva o hospodaření. 

Tabulka č. 8 

Finanční vypořádání roku 2014   Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady - účtová třída 5 celkem   24.161.618,07 983.730,45 

Výnosy - účtová třída 6 celkem   24.286.210,15 993.748,-- 

Hospodářský výsledek   124.592,08 10.017,90 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl předložen ke schválení 

zřizovateli: 

Rezervní fond Kč 557.707,99. 

 

 

VIII. Závěry pro příští školní rok 

Oblast výchovně vzdělávací 

1. V 1. – 9. ročníku bude výuka probíhat podle ŠVP „Do života s rozhledem“. 

2. Zvýšená pozornost bude věnována integrovaným dětem. S žáky bude opět pracovat 

asistent pedagoga – p. Alena Medunová. Zároveň bude věnována pozornost 

talentovaným a více nadaným dětem – vyučující ve spolupráci s třídními učiteli. 

3. Nadále spolupracovat s PPP Chrudim. 

4. Dále pokračovat v nastavených výchovných úkolech vyplývajících z nové koncepce 

školy. 

5. Dle plánu uskutečňovat školní aktivity, školy v přírodě, LVZ, projektové dny, exkurze a 

výlety. 

6. Preventista – sociálně patologických jevů: paní učitelka Kratochvílová bude 

pokračovat v práci při předcházení, řešení a odstraňování těchto jevů. Nadále bude 

pokračovat spolupráce s MěÚ – p. Pochobradskou, s ARCHOU, Městskou policií a 

Policií ČR a p. Jiráskem. 

7. Uskutečnit slavnostní přivítání „prvňáčků“ a vyřazení „deváťáků“ v Muzeu barokních 

soch Chrudim. 

8. Pokračovat ve vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy na 

základě nabídek vzdělávacích institucí. 

9. Rozšiřovat spolupráci a komunikaci s rodiči prostřednictvím www stránek školy a 

školních akcí. 



10. Zvýšenou pozornost věnovat bezpečnosti žáků ve škole a školních akcích a zvýšit 

ostražitost při výskytu cizích osob ve školních budovách. 

11. Ve spolupráci se zákonnými zástupci a žáky se snažit odstranit výchovné a vzdělávací 

nedostatky. 

12. Usměrňovat žáky devátých a osmých ročníků pro výběr povolání dle dlouhodobé 

koncepce školy (technicky zaměřené obory-uplatnění na trhu práce). 

 

Oblast materiálového zabezpečení 

1. Zajišťovat pronájem tělocvičen v odpoledních hodinách právnickým či fyzickým 

osobám. 

2. Spolupráce se sponzory – TATRA MLÉKO Hlinsko, VERTIKÁL Chrudim, OK SPORT 

Chrudim, DAMI CATERING Chrudim. 

3. Pronájem učeben a tělocvičen je realizován v rámci vedlejší hospodářské činnosti 

školy. Získané finanční prostředky posílí rozpočet školy a umožní tak nákup školních 

potřeb a učebních pomůcek nad rámec standardu. 

 

Schváleno bez připomínek na zasedání pedagogické rady dne ……………………. 

Schváleno školskou radou. 

 

 

 

 

Mgr. Martin Vykydal  

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Zpráva o činnosti ŠSK ve školním roce 2014/2015 

Činnost školního sportovního klubu je zaměřena na reprezentaci školy ve sportovních 

soutěžích.  

Září  Přespolní běh – okresní kolo  6.-7. třídy dívky  3. místo 

       8.-9. třídy dívky  4. místo 

       6.-7. třídy chlapci  5. místo 

       8.-9. třídy chlapci  5. místo 

Říjen  Plavecká štafeta měst   6.-9. třídy dívky, chlapci 

Listopad Florbal – okrskové kolo  6.-7. třídy chlapci  5. místo 

       8.-9. třídy chlapci  3. místo 

  Házená    4.-5. třídy chlapci  2. místo 

Duben  Vybíjená – okrskové kolo  4.-5. třídy dívky, chlapci 2. místo 

  Vybíjená – okresní kolo  4.-5. třídy dívky, chlapci 3. místo 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Radka Krpálková 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2013/2014 

Počet oddělení: 4 

Počty dětí ve ŠD k 24. 6. 2015: 

 ŠD navštěvuje celkem: 112 dětí 

 pravidelná odpolední docházka: 87 dětí 

 nepravidelná odpolední docházka: 21 dětí 

 pouze ranní docházka: 4 děti 

Počty a rozdělení dětí v jednotlivých odděleních: 

 I. odd. L. Prouzová 29 (1. B, 3. A) 

 II. odd. K. Rožková 25(1. A, 3. B) 

 III. odd. A. Medunová 23 (2. A, 3. C) 

 V. odd. J. Kuželková 31 (2. A, 2. B) 

Činnost školní družiny: 

- Biojarmark 

- Výlet do lesa Monako a Kočičí hrádek 

- Drakiáda XVII. ročník 

- Dny zdraví a Běh naděje 

- Výstava na SŠZ a VOĎ – prohlídka školního statku ve Vestci 

- Beseda se strážníkem Městské policie Chrudim 

- Návštěva bazénu 

- Návštěva Okresní knihovny Chrudim (2. a 4. oddělení) 

- Exkurze do Modely Chrudim (2. oddělení) 

- Návštěva zámku Slatiňany – vánoční výzdoba 

- Návštěva solné jeskyně 

- Program Muzikohraní 

- Karnevaly v jednotlivých odděleních 

- Vynášení Morany (2. oddělení) 

- Programy Ekocentra Paleta 

- Návštěva Pohádkové vesničky 

- Návštěva Muzea loutkářských kultur 



- Pěvecká soutěž (1. oddělení) 

- Čertovská diskotéka (1. oddělení) 

- Návštěva Zahradnictví Mikan (4. oddělení) 

- Den země 

- Výstava kaktusů 

- Návštěva psího útulku 

- Návštěva dopravního hřiště 

- Návštěva bazénu (4. oddělení) 

 

 

Poplatky za ŠD: k 24. 6. 2015 bylo vybráno 142.157,- Kč.  

 

Zpracovala: L. Prouzová 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Environmentální  výchova – akce 2014/2015   1-5. ročník 

V tomto školním roce se žáci nižšího stupně zúčastnili těchto akcí: 

 23. 9. 2014 Biojarmark 

 24. 9. 2014 Dravci – výukový program 

 10. 10. 2014 výstava ovoce a zeleniny SŠZ a VOŠ Chrudim 

 15. 10. 2014 Běh naděje 

 prosinec 2014: vánoční dílny v DDM 

 březen 2015 Velikonoční dílny v DDM a Paletě Chrudim 

 21. 4. 2015 Den Země 

 29. 4. 2014 Keňa a gorily 

 28. 5. 2015 Den s technickými službami 

 23. 6. 2015 Den s Jitřenkou 

 24. 6. 2016 Bezpečné prázdniny 

 

Projektové dny ve škole: 

 30. 10. 2014 Podzim 

 19. 12. 2014 Vánoční den  

 16. 4. 2014 Velikonoce 

Z nabídky programů Ekocentra Paleta Chrudim v letošním roce žáci využili těchto programů: 

 Hračky 

 Od bazénu k pramenům 

 Do lesa s lesníkem 

 Jeden za všechny, všichni za jednoho 

 Pátrání v městském parku 

 Mraveniště 

 Papír 

 Lesní pedagogika 

 Krmítka 

 Jak to vidí nevidomí 

 

Školní výlety byly ekologicky zaměřené: 

 Botanicus, Lysá nad Labem 

 Toulovcovy maštale 

 ZOO Jihlava 



Pobyt – Městské lesy Podhůra: Lesní pedagogika 

Exkurze: 

 Babiččin dvoreček 

 Podorlický skanzen Krňovce  

Školní družina: 

 Biojarmark 

 Výlet do lesa 

 Výstava SŠZ a VOŠ  a prohlídka školního statku na Vestci 

 Výstava kaktusů 

 Den Země 

 Vycházky do přírody v zimním období, krmení vodního ptactva 

Programy Ekocentra: 

 Pavouci 

 Bylinky 

 Nákupy s rozumem 

 

Na chodbách máme umístěny kontejnery pro recyklaci druhotných surovin, žáci se zapojují do těchto 

sběrových aktivit: 

 Sběr kaštanů a žaludů pro Lesy ČR – krmení zvěře 

 Sběr pomerančové kůry pro výrobu léčiv 

 Sběr citronové kůry: charitativní akce na pomoc Rebece 

 Sběr plastových víček: charitativní akce na pomoc Míšovi 

Při plnění výstupů ŠVP je v hodinách zařazena EV, na chodbách jsou  nástěnky s tématy k EV atd.. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Olga Kartáková 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

 

Zpráva výchovného poradce 

Výchovný poradce   Mgr. Šárka Kratochvílová 

Žáci s poruchami učení: 

Počet integrovaných žáků: 

I. stupeň  IVP + AP 6 chlapců 

II. stupeň  IVP + AP 3 chlapci 

Asperg.s. 1 chlapec 

Ostatní žáci se speciálně vzdělávacími potížemi: 

I. stupeň  23 chlapců 4 dívky 

II. stupeň  31 chlapců 8 dívek 

Spolupráce s PPP 

Žáci, kterým během školního roku skončila platnost vyšetření, byli na kontrolním vyšetření 

v PPP. Kromě spolupráce s PPP se na přípravě žáků se sociálním znevýhodněním podílí i 

Občanské sdružení (terénní program pro rodiny – doučování dětí, komunikace se školou, ….).  

Spolupráce s rodiči integrovaných žáků 

Spolupráce s rodiči u integrovaných žáků je většinou dobrá. Komunikace probíhá při 

individuálních schůzkách, telefonicky nebo elektronickou poštou. 

 

Vypracovala: Mgr. Šárka Kratochvílová 

 

 

 

 

 

 



Výchovné poradenství – akce pro vycházející žáky 

Vycházející žáci se zúčastnili besedy na Úřadu práce Chrudim. Návštěva „Přehlídky škol“ se 

uskutečnila v rámci vyučování v Chrudimi a individuálně v Pardubicích. V listopadu se 

uskutečnila schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci vybraných škol a učilišť.  

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Šárka Kratochvílová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

 

Hodnocení MPP 2013 – 2014 
 

   Garantem minimálního programu prevence naší školy je Mgr. Martin Vykydal, metodiky 

školní prevence jsou Mgr. Olga Kartáková pro 1. stupeň ZŠ a Mgr. Luboš Kysela pro 2. stupeň 

ZŠ.  Na tomto programu se podílí celý pedagogický sbor školy. 

   V letošním školním roce jsme se v rámci primární prevence snažili nabídnout dětem v době 

vyučování programy úzce spojené s řešením negativních jevů, které se mohou vyskytovat ve 

škole i mimo ni. Tyto programy probíhaly ve spolupráci s neziskovými organizacemi a 

organizacemi nabízejícími tyto programy s akreditací MŠMT.   

   V podzimních a zimních měsících jsme se věnovali monitoringu výskytu specifických poruch 

učení a poruch chování v jednotlivých třídách školy a vytipování rizikových žáků.  S rodiči 

žáků jsme spolupracovali na různých úrovních, prostřednictvím individuálních schůzek či 

schůzí SRPDŠ.  Využívali jsme spolupráci s poradenskými centry, zejména PPP Chrudim a SPC 

ARCHA Chrudim. Spolupracujeme také s kurátory pro děti a mládež sociálního odboru MěÚ 

Chrudim, městskou policií Chrudim, PČR a OS Chrudim. Někteří žáci využívají sociálních 

služeb OS Šance pro tebe. 

Žáci osmých ročníků se zúčastnili preventivního programu „Právo pro každý den“, který se 

konal pod záštitou Preventivního oddělení MěÚ Chrudim. Tento program byl zakončen 

soutěží na úrovni městského kola, kde se naši žáci umístili na třetím místě. Žáci devátých tříd 

absolvovali přednášku pod vedením člena Městské policie Chrudim na téma „Přestupkový 

řád“. 

      Zúčastnili jsme se také mnoha sportovních a vědomostních soutěží a kulturních podniků. 

Volný čas žáků byl vyplněn přípravou na tyto soutěže.   

   Prvky zážitkové pedagogiky jsme využili na lyžařském kurzu, pochodových cvičeních a 

školních výletech. 

 

 

                                                     zpracoval:   Mgr. Luboš Kysela 

 

 

 


