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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 a počítačová učebna, keramická dílna, sborovna, jídelna, kuchyň 

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 se využívají 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 

 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace – 

Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a 

podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon. 

Školní družina poskytuje žákům v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, naplnění 

volného času zájmovou činnosti se zaměřením na různé oblasti.  

Zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

Zařízení školního stravování zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování 

zaměstnanců příspěvkové organizace. 

Koncepce školy –  

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

náměstí 6 a ZŠ, Chrudim, Sladkovského. Navazuje na nově vytvořený ŠVP – Do života s rozhledem 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 je se zaměřit na technické obory, počítače a cizí jazyky. 

Volnočasové aktivity žáků jsou uskutečňovány za spolupráce s organizací KROUŽKY.CZ a od 1. 2. 2017 se 

škola zapojila do šablon EU z OP VVV. Tento projekt „Podpora volnočasové aktivity žáků“ je zaměřen na 

fungování čtenářských klubů, kroužků deskových a logických her a podporu žáků ohrožených školním 

neúspěchem. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 1 

Stupeň 
Počet 
tříd žáků chlapců dívek 

průměr na 
třídu 

I. stupeň 11 285 147 138 25,91 

II. stupeň 8 165 97 68 20,63 

CELKEM 19 450 244 206 23,68 

Školní 
družina 4 124 65 59 31 

 

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 
 

      

PaedDr. Říhová Hana 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka I.A 
 

      

Mgr. Valentová Iva 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka I.B 
 

      

Mgr. Slaninová Hana   PF   1. stupeň 

třídní učitelka II.A 
 

      

Mgr. Kartáková Olga 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka II.B 
 

      

Mgr. Rejchlíková Michaela   PF   1. stupeň 

třídní učitelka III.A 
 

      

Mgr. Mervartová Iveta 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka III.B 
 

      

Mgr. Černá Ivana 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka IV.A 
 

      

Mgr. Dědková Ivana 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka IV.B 
 

      

Mgr. Kratochvílová Šárka 
 

PF   Bi-PED 

třídní učitelka V.A 
 

      

Mgr. Červenková Lenka 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka V.B 
 

      

Mgr. Waldhauserová Eva 
 

PF   1. stupeň 

třídní učitelka V.C 
 

      



Bc. Korbelová Dita 
Pilařová Světlana 

  
    

Kubelková Vlasta 
 

      

Alena Medunová 
  

    

asistenti pedagoga         

Třídní učitelé 2. stupeň         

Mgr. Viktorinová Ludmila 
 

PF   Rj-Hv 

třídní učitelka VI.A 
  

    

Mgr. Krpálková Radka 
 

PF   USŠ  

třídní učitelka VI.B 
 

      

Mgr. Pecinová Ivana 
 

MFFUK   M-Db 

třídní učitelka VII.A 
 

      

Mgr. Stýblová Milena 
 

PF   1.stupeň 

třídní učitelka VII.B 
 

      

Mgr. Petržílková Jitka 
 

PF   Čj,biologie 

třídní učitelka VIII.A 
 

      

Ing. Šestáková Lenka 
 

VŠZ   
 třídní učitelka VIII.B 

 
      

Mgr. Jarkovská Renáta 
 

FFUK   ČJ,D 

třídní učitelka  IX.A 
  

    

Mgr. Lorenčíková Jana 
 

UJEP   M-Z 

třídní učitelka IX.B 
 

      

   
  

 

  
      

Beztřídní učitelé 
 

      

Mgr. Švadlenková Štěpánka 
 

PF   M-F 

beztřídní učitelka 
 

      

Mgr. Novotný Stanislav 
 

PF   F-Zt 

beztřídní učitel 
 

      

Mgr. Douchová Pavla 
 

PF   Čj-Děj. 

beztřídní učitelka 
 

      

Mgr. Strnadová Iva 
 

PF   1.stupeň 

beztřídní učitelka 
 

      

Mgr. Židková Markéta 
 

PF   1.stupeň 

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     

mzdová účetní 
 

      

Miroslav Hanko 
 

OU     

školník, topič 
 

      

Vlasta Marešová 
 

OU     

uklízečka   
 

      

Jana Mihulková 
 

OU     

uklízečka   
 

      

Naděžda Tlapáková 
 

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 2016/2017 

V průběhu školního roku došlo k následujícím personálním změnám: 

Od září 2016 nastoupila nová paní učitelka Mgr. Strnadová Iva a Mgr. Douchová Pavla. Dále asistentky 

Bc. Korbelová Dita, Pilařová Světlana a Kubelková Vlasta. Od září také nastoupila nová paní uklízečka 

Marešová Vlasta. 

1. Bezpečnost, absence 

Ve školním roce 2016/2017 došlo k  úrazům žáků celkem 40. 

Z toho vyplňován elektronicky záznam o úrazu žáků 30. 

K úrazu dětí došlo: 

při tělesné výchově 14   

při pobytu ve třídě 2  

při sportovních soutěžích   

při pobytu ve ŠD 1   

při pobytu na LVVZ    

při pobytu na ŠVP      

při školním výletě 4   

při práci na šk. pozemku  

při práci ve šk. dílně   

při pobytu ve šk. jídelně  

o přestávkách  18  

při plaveckém výcviku  

při odchodu ze šk. budovy   

při výuce venku 1  

úrazy zaměstnanců  3  

 

 

 



Tabulka č. 3  

Absence žáků   Školní rok 

počet omluvených hodin   44652 

průměr na žáka   99,23 

počet neomluvených 
hodin   198 

průměr na žáka   0,44 

 

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 tematické plány vycházející ze školního vzdělávacího plánu školy, 

úpravy jsou zaznamenány v sešitech metodických sekcí. 

Tabulka č. 4  

Třída žáků chlapci dívky základ ČJ M Cizí jaz. 
 

Vol.předmět 

I. A 30 18 12 20 8 4 1 
  I. B 28 16 12 20 8 4 1 
  II. A 25 12 13 22 8 5 2 
  II. B 25 14 11 22 8 5 2 
  III. A 25 13 12 24 8 5 3 
  III. B 25 14 11 24 8 5 3 
  IV.A 28 14 14 26 8 5 3 
  IV. B 28 11 17 26 8 5 3 
  V.A 23 13 10 26 7 5 3 
  V. B 24 13 11 26 7 5 3 
  V. C 24 9 15 26 7 5 3 
  VI. A 22 11 11 28 4 4 3 
  VI. B 23 14 9 28 4 4 3 
  VII. A 19 14 5 30 4 4 5 
 

2 

VII. B 18 13 5 30 4 4 5 
 

2 

VIII. A 24 15 9 32 5 4 5 
 

2 

VIII. B 20 10 10 32 5 4 5 
 

2 

IX.A 19 10 9 32 4 4 5 
 

3 

IX.B 20 10 10 32 4 4 5 
 

3 

          Celkem 450 244 206 506 119 85 63 
 

14 

 



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

Anglický jazyk p.uč.Slaninová,Stýblová,Špryňarová,Švadlenková,Lorenčíková,Mervartová,Valentová,             

Říhová, Douchová 

Německý jazyk p. uč. Stýblová 

Ruský jazyk  p. uč. 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 – seminář ze zeměpisu, informatika, konverzace v AJ, technická praktika 

8. ročník – sportovní výchova, cvičení z matematiky, praktika z fyziky a chemie, cvičení z ČJ, informatika, 

technická praktika 

9. ročník – cvičení z ČJ, cvičení z matematiky, informatika, seminář z přírodopisu, technická praktika, 

praktika z fyziky a chemie 

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 0 1 1 52 

II. 
stupeň 9 3 5 26 

 

 

Klasifikace prospěchu 

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

Integrovaní žáci ve 3., 5. a 6. ročníku se závažnými problémy (autismus) pracovali pod vedením asistenta 

pedagoga. 

Tabulka č. 6 

Třída Vyznamenání Neprospělo Neklasifikováno 
Opravné 
zkoušky 

I. stupeň 411 7 0 2 

II. 
stupeň 110 7 0 2 

 



Přijímací řízení žáků 

Osmiletá gymnázia  1 chlapec 1 dívka  celkem 2 

Čtyřletá gymnázia  4 chlapci 4 dívky  celkem 8 

SŠ, SOŠ   8 chlapců 12 dívek celkem 20 

ISŠ – učební obory  0 chlapců 0 dívek  celkem 0 

Církevní gymnázia  0 chlapců 0 dívek  celkem 0 

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

Soukromé SŠ – u.o.  1 chlapec 0 dívek  celkem 1 

SOU, OU a U, UO při SŠO 6 chlapců 2 dívky  celkem 8 

Neumístěni   0 chlapců 0 dívek  celkem 0 

CELKEM   21 chlapců 20 dívek Celkem 41 

 

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 450 58 50 50 56 71 45 37 44 39 

druhý cizí jazyk 118 
      

37 42 39 

V osmém ročníku dva žáci uvolněni z druhého cizího jazyka na základě doporučení PPP Chrudim. 

 

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 20. 2. do 25. 2. 2017.  Výcviku se zúčastnili žáci sedmých ročníků 

pod vedením vyučujících Mgr. L. Viktorinové, Mgr. R. Krpálkové a Mgr. M. Vykydala. Počasí a sněhové 

podmínky byly dostačující a žáci zvládli výcvik bez větších problémů. V rámci pobytu uskutečnili exkurzi 

do skláren v Harrachově a na rozhlednu „Maják Járy Cimrmana“. 

4. Škola v přírodě  

Konala se ve dnech 12. 6. až 16. 6. 2017 v Šerlišském mlýně v Orlických horách. Školy v přírodě se 

zúčastnili žáci 4. A a 4. B. pod vedením p. učitelky Mgr. I. Černé a Mgr. I. Mervartové. Škola v přírodě se 

vydařila a všichni přijeli moc spokojení. 

 

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  1 chlapec 

AP  1 dívka  4 chlapci 

  

II. stupeň  IVP + AP 1 dívka  2 chlapci  

IVP  0 dívek  3 chlapci  

AP  0 dívek  1 chlapec 

  

Ostatní žáci se speciálně vzdělávacími potřebami: 

I. stupeň    14 dívek 20 chlapců  

II. stupeň    5 dívek  31 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. Družina organizuje různé zajímavé akce např. „čertovská 

diskotéka“, „čertovský výlet“, Karneval, „vynášení Morany“, Den matek, čarodějnice jsou otevřené pro 

rodiče a sourozence žáků.  

 

Zajímavé akce 

 

Šerpování prvňáčků 1. 9. 2016 

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 přesunuly do svých tříd.  

 

Výlet do lesa 14. 9. 2016 

Žáci 2. B jeli na Podhůru do lesa, kde pro ně RNDr. Vařejková připravila program: Jak dlouho žije strom. V 

rámci Lesní pedagogiky se dozvěděli nové zajímavé informace. V lese pozorovali, zkoumali, soutěžili, 

plnili zajímavé úkoly. Tento výlet získali za odměnu, protože v loňském roce byli na prvním místě ve 

sběru starého papíru. Teď již vědí, kolik práce dá lesníkům vypěstovat strom a jak je důležité lesy chránit. 

Určitě budou sbírat strarý papír znova. 

 

Adaptační kurz září 2016 

Pro žáky šestých tříd, kteří přecházejí na budovu Sladkovského, se pořádá třídenní adaptační kurz na 

Seči. Zde se žáci seznámí s novou paní učitelkou a nově příchozími žáky. 

 

Sběr papíru 

Již tradičně se uskutečnil 12. 10. 2016 a 21. 4. 2017. Děti získají sladké odměny a nejlepší třídy si mohou 

vybrat výlet.  

 

Cyklistický kurz září 2016 

Pro žáky 4. a 5. ročníku se pořádá cyklistický kurz na Podhůře. Zde se žáci zdokonalí v dopravních 

situacích a jízdě na kolech. 

 



 

Ukázky SŠA Holice 29. září 2016 

Na zahradě Sladkovského budovy představí žáci SŠA Holice svoji školu. 

 

Lidový běh září 2016 

Velké poděkování patří všem rodičům a dětem za nedělní účast na lidovém běhu. Díky nim se nám 

podařilo získat peněžní poukaz na sportovní vybavení. 

 

Vánoční koncert 15. 12. 2016 

V předvánočním čase se v Muzeu barokních soch konal vánoční koncert. Naši zpěváčci potěšili své 

rodiče, kamarády a další hosty pásmem vánočních písní a koled. Děkujeme všem účinkujícím za krásný 

zážitek. Výtěžek z koncertu ve výši Kč 6.477,-- byl odeslán nadaci DOBRÝ ANDĚL.  

 

Ski areál Hlinsko leden a únor 2017 

V lyžařském areálu Hlinsko se konal lyžařský výcvik pro první stupeň. Děti se zdokonalovaly v jízdě na 

lyžích a užily si sněhovou nadílku. Celá akce proběhla ve spolupráci outdorové organizace SKI FANATIC, 

která zajišťuje i cyklistický kurz. 

 

Pasování na čtenáře 31. 1. 2017 

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

 

Ledová Praha 3. 2. 2017  

O letošních pololetních prázdninách jsme se opět vypravili do Prahy.  

 

Den otevřených dveří 16. 2 2017 

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. Akce měla pěknou odezvu mezi 

příchozími a budeme v ní pokračovat. 

 

Hravý architekt 

Škola se zapojila do akce “Hravý architekt“. Jde o mezinárodní přehlídku výtvarných prací žáků čtvrtých 

ročníků na téma baroko. V květnu jsme odevzdali šest nejlepších obrázků, které budou naší školu a 

Město Chrudim reprezentovat na vernisáži v Paříži (v sídle OSN) a během září a října na Mezinárodní 

výstavě v Praze. Účast našich žáků je spojena i s výletem na tuto výstavu do Prahy. 

 

Čarodějnické odpoledne 24. 4. 2017 

Školní družina uspořádala na zahradě budovy Sladkovského čarodějnické odpoledne.  

 

Den dětí 1. 6. 2017  

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

děti zasoutěžily, ověřily zručnost i tělesnou zdatnost. Na závěr všechny děti za svoje snažení dostaly 



sladkou odměnu. Na celé organizaci se pro své mladší spolužáky podíleli žáci 9. ročníků, kteří se zároveň 

podíleli na organizaci dětského dne pro děti MŠ Na Valech v Chrudimi. 

 

 

Noc s knihou 

Žáci čtenářského klubu se 2. a 3. června 2017 zúčastnili akce Noc s knihou. Sešli se večer v 18.00 hodin 

ve školní knihovně, aby zhodnotili knihy, se kterými se od února seznámili a které přečetli. Na školní 

zahradě pak hráli hry inspirované příběhy z knih. Zhlédli ukázku z filmu Lichožrouti. Na dobrou noc si 

navzájem předčítali strašidelné a detektivní příběhy, dokonce i horory. Ráno se společně nasnídali 

v zahradě a v 9.00 hodin se rozešli do svých domovů. 

 

Land art na Podhůře 

Vybraní žáci z 8. a 9. ročníku se 22. a 23. června 2017 zúčastnili výtvarné akce organizované společností 

Vodní zdroje Chrudim. Oba dny žáci tvořili výtvarné dílo v lese v lokalitě na Podhůře. Používali přírodní 

materiály, větve, kameny, listy. Využívali svých schopností a dovedností získaných při hodinách výtvarné 

a pracovní výchovy. Jejich společné dílo reprezentovalo naši školu při Svatojánských slavnostech 

pořádaných Městem Chrudim dne 24. 6. 2017 u rozhledny Bára na Podhlůře. 

 

Sbírka knih 

Dne 26. 4. 2017 proběhla na naší škole sbírka knih pro děti a mládež. Sbírku organizoval náš čtenářský 

klub. Každého, kdo daroval knihu do naší školní knihovny, žáci odměnili malým dárkem, ručně 

vyrobenou záložkou do knížky s vepsaným citátem. Celkem bylo vybráno 373 knih. Žáci čtenářského 

klubu následně knihy označili, zaevidovali a zařadili do našich knihoven. 

 

Vyřazování žáků 9. tříd 29. 6. 2017 

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 MěÚ Chrudim Ing. Veronika Straková a zástupci PČR a ZZS Chrudim. 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 Toulovcovy Maštale, Javořičské jeskyně, Bouzov, Borová u Poličky, Seč, Botanicus Ostrá n. 

Labem, ZOO Jihlava, Pardubice, Český ráj. 

 



Program prevence 

Ve své práci programu prevence pokračovala se žáky paní učitelka Krpálková. Škola v oblasti prevence 

spolupracuje s organizací SEMIRAMIS – programy pro jednotlivé třídy. 

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  

Sběr bylin zajišťuje paní vychovatelka Kuželková. Na podzim byl organizován sběr šípku, kaštanů, žaludů 

a pomerančové a citrónové kůry. Stále také sbíráme plastová víčka. 

Zápis do 1. tříd 

Zápis do 1. ročníku proběhl ve dnech      7. 4. 2017  - od 15.00 do 18.00 hod. 

     8. 4. 2017  - od   8.00 do 10.00 hod. 

Do prvních tříd nastoupí 34 chlapců a 26 dívek, odkladů povinné školní docházky bylo 11 a dodatečných 

1.  

 Kulturní a vzdělávací programy 

 

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

 

divadelní představení Sůl nad zlato, divadelní představení Obušku z pytle ven, koncert Tradice Evropy, 

kino Věneček pohádek, představení Memento, VČD Pardubice Lucerna, divadelní představení Jen když je 

veselo, kino Pohodáři, vánoční představení ZUŠ, divadelní představení Vánoční hvězda, kino Nezkrocená 

Brazílie, divadelní představení K. Čapek Bílá nemoc, kino Mezinárodní festival dokumentárních filmů  

Ekotopfilm, divadelní představení Krysáci a ztracený Ludvík, divadelní představení Hrátky na pohádky, 



divadelní představení Kouzelné křesadlo, Divadlo-Osvobozené divadlo, kino Zpívej – odměna pro 

sběrače pom. a citr. Kůry, kino Pardubice – Mini šéf. 

 

 

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

knihovna Neotesánek, aneb umím se dobře chovat?, beseda Úřad práce Chrudim, beseda Program 

Ministerstva obrany pro žáky 2. stupně, beseda s Městskou policií Chrudim, SEMIRAMIS-preventivní 

program, knihovna Příběhy z konce předměstí, preventivní program Hrou proti AIDS, Muzeum Karel IV., 

Muzeum Za zimních večerů, Za skřítkem do muzea, knihovna Jak se peče ryba, knihovna Myslím, tedy 

jsem…, výukový program Čas proměn, vzdělávací program Právo pro každý den, vzdělávací program 

Smysly zvířat, vzdělávací pořad Kapverdy, Jak se chrudimským měšťanem státi, Muzeum Království 

hraček, vzdělávací pořad Holocaust, výukový program na SZeŠ a VOŠ Chrudim-Určování krevních skupin, 

Metody oddělování složek ze směsí, výstava fotografií „Příběhy české přírody“. 

c) Exkurze (1. a 2. stupeň) 

exkurze Planetárium Hradec Králové, fyzikální a dějepisná exkurze Hradec Králové, exkurze Muzeum Dr. 

E. Holuba Holice, exkurze Archeoskanzen Nasavrky, Knihovna Chrudim, Vánoce na Veselém Kopci, 

Kouzlo Vánoc zámek Slatiňany, exkurze SZŠ Chrudim, exkurze Praha Lidské tělo, exkurze Kutná Hora, 

exkurze Častolovice. Exkurze Praha – Královská cesta, exkurze Vestec Kočí. 

 

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

Ekocentrum Paleta – Podzim, Paleta Chrudim – Nákupy s rozumem, Ekocentrum Paleta – Jak to vidí 

nevidomí, Den Země, Lesní pedagogika – Hájenka Podhůra. 

e) Další aktivity (1. a 2. stupeň) 

 

keramické tvoření v DDM, mikulášská nadílka, vánoční dílny v DDM, zážitkový seminář s TyfloCentrem – 

školní družina, velikonoční dílny v DDM, ukázky historické vojenské techniky, akce Sbírka knih pro děti a 

mládek, průkaz cyklisty, návštěva útulku v Chrudimi, návštěva v Pečovatelském domě v Chrudimi, 

návštěva Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim, vánoční výlet Švýcárna, DDM- Karlík a továrna na 

čokoládu, prohlídka města Chrudim, Den dětí v MŠ Valy, akce Land art, odměna pro sběrače 

pomerančové kůry kino animovaný film Zpívej, Tongo Hradec Králové, Den otevřených dveří pro rodiče – 

příprava fyz. laboratoře, dílnička – výroba hudebních nástrojů. 

 

f) Školní projekty (1. a 2. stupeň) 

Helloween, Vánoční den, Velikonoce, Jaro, Projektový den – Ochrana obyvatel za mimořádných situací. 

 

g) Přehled akcí pro vycházející žáky 

30. 9. a 1. 11. 2016 se žáci 9. A a 9. B zúčastnili besedy k volbě povolání na Úřadu práce v Chrudimi.  



25. 10. 2016 se konala „Přehlídka středních škol Chrudim“ v Muzeu Chrudim. 

4. 11. a 5. 11. 2016 se konala akce „Schola Bohemia 2015“ v Ideonu Pardubice. 

25. 11. 2016 se konala na Úřadu práce Pardubice výstava OU a PrŠ VČ regionu vhodná pro vycházející 

žáky z nižších ročníků.  

30. 11. 2016 se konala informativní schůzka o nových změnách v přijímacím řízení na střední školy a 

administrativních věcech s tím spojených. Informace podala výchovná poradkyně Mgr. Šárka 

Kratochvílová a vedení školy. Dále následovalo seznámení s některými středními školami z Chrudimi a 

blízkého okolí. Školy představili zástupci vybraných škol. 

Dny otevřených dveří na různých školách.  

 

 

12.  Účast žáků na soutěžích 

výtvarná soutěž Armáda, výtvarná soutěž v ZOO Praha, školní kolo Dějepisné olympiády (Vařeka, Klesal, 

Korečková), Olympiáda v ČJ, školní kolo „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, Krajské kolo Mladý 

Chemik Pardubice-Polívka, Boňatovská, Hess – 9. B, školní kolo soutěže v AJ a NJ, Okresní kolo soutěže 

v anglickém jazyce (Hess, Boňatovská), Okresní kolo Konverzační soutěž v NJ V Pardubicích (Hess, 

Boňatovská), školní kolo recitační soutěže, Okresní kolo recitační soutěže, Matematický Klokan, školní 

kolo soutěže Právo pro každý den, Bingo turnaj, Okresní kolo fyzikální olympiády – žáci 8. a 9. tříd – 

postoupili Klesal, Vařeka, Doležalová, Polívka, Zitko a Hess. Jan Zitko postoupil do krajského kola, kde byl 

úspěšným řešitelem, Soutěž dovedných rukou na SPŠS Chrudim – tradiční soutěž žáků 9. tříd spojená 

s exkurzí po odborných učebnách a dílnách strojírenského učiliště, soutěž „Chrudim za udržitelný svět 

2017“, zahájení soutěže Hravý architekt. 

Sportovní soutěže – Plavecká štafeta škol a měst, Krajské kolo v plavecké soutěži, Atletický čtyřboj ve 

Slatiňanech, Přespolní běh, Florbal, Vybíjená. 

 

 

IV. Další vzdělávání zaměstnanců 

Účast na seminářích a školeních: 

Mgr. Radka Krpálkové – Setkání pro metodiky prevence v PPP CHrudim, Seminář Právní odpovědnost 

rizikového chování a ohlašovací povinnost, Spolupráce škol a OSPOD, školení metodiků Běleč, Seminář – 

školní a mimoškolní šikana, porada školních metodiků prevence rizikového chování. 

Mgr. Štěpánka Švadlenková – Felixír od Nadace Depositum Bonum10x2h. aktivizující výuka fyziky, 

seminář Angličtina od začátku. 

Mgr. Milena Stýblová – seminář Angličtina od začátku. 



Mgr. Pavla Douchová - seminář Angličtina od začátku. 

Mgr. Iveta Mervartová - seminář Angličtina od začátku. 

PaedDr. Hana Říhová - seminář Angličtina od začátku. 

Mgr. Hana Slaninová - seminář Angličtina od začátku. 

Mgr. Zdena Špryňarová - seminář Angličtina od začátku. 

Mgr. Iva Valentová - seminář Angličtina od začátku. 

Mgr. Markéta Židková - seminář Angličtina od začátku. 

Mgr. Martin Vykydal – semináře a porady managementu (Jezerka na Seči), Právní vědomí pro 

management.  

 

Materiální vybavení 

 
1. Nákup učebnic a pomůcek pro školní rok 2016/2017 – při výběru byl brán zřetel na zavedení 

výuky podle ŠVP. 

2. Dovybavení dalších tříd novými lavicemi a židličkami.  

3. Doplnění kabinetních sbírek novými pomůckami. 

4. Dovybavení kanceláří a sboroven počítačovou technikou. 

V průběhu prázdnin 

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

 

V. Spolupráce se SRPDŠ 

Výbor SRPDŠ se sešel na svém jednání v průběhu školního roku 2016/2017 třikrát: 

27. 9. 2016, 29. 11. 2016 a 27. 4. 2017. 

Třídní schůzky se uskutečnily: 

29. 9. 2016, 1. 12. 2016 a 2. 5. 2017. 

Školská rada se sešla 7. 10. 2016. 

Schůzka s rodiči budoucích prvních tříd se uskutečnila 6. 6. 2017. 

Všechna jednání probíhala za přítomnosti ředitele školy. 



Program jednání výboru SRPDŠ: 

1. Organizace školního roku 2016/2017. 

2. Žádost a odsouhlasení čerpání finančního příspěvku na akce školního roku 2016/2017. 

Návrh čerpání peněz z rozpočtu SRPDŠ: 

Stav účtu: Kč 81.882,--.  Během října a listopadu bude vybráno zhruba Kč 70.000,--. 

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

b) Mikuláš pro 1. stupeň    Kč   2.700,-- 

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

d) Vyřazení žáků 9. tříd a šerpování 1. tříd  Kč 10.000,-- 

e) Doprava na soutěže    Kč   5.000,-- 

f) Knižní odměny na konec roku   Kč   9.000,-- 

g) Příspěvek ŠSK     Kč   1.000,-- 

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

i) Reserva      Kč   4.000,-- 

CELKEM      Kč 51.200,-- 

SRPDŠ bylo zapsáno do rejstříku soudu jako spolek k 24. květnu 2016. Byl zvolen užší výbor 18. 2. 2016 

zástupci rodičů v tomto složení: předseda – Ondřej Hanousek, místopředsedkyně - Ing. Monika 

Dobruská, hospodářka – Dana Doucková.  

Vedení školy nespolupracuje s odborovou organizací, neboť na škole není založena její základní 

organizace. 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Hospodaření školy 

Za rok 2016 je vypracována samostatná Výroční zpráva o hospodaření. 

Tabulka č. 8 

Finanční vypořádání roku 2016   Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady - účtová třída 5 celkem   24.580.965,16 969.024,35 

Výnosy - účtová třída 6 celkem   24.580.965,16 975.865,-- 

Hospodářský výsledek   0,-- 6.840,65 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl předložen ke schválení zřizovateli: 

Rezervní fond 6.840,65 Kč. 

 

VII. 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 budou pracovat asistenti 

pedagoga – p. Alena Medunová, Vlasta Kubelková, Bc. Dita Korbelová, Světlana Pilařová, Ondřej 

Hanousek, Denisa Zlatohlávková Dis. 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 Krpálková 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 1. 9. 2017. 

Schváleno školskou radou 10. 10. 2017. 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Vykydal  

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Zpráva o činnosti ŠSK ve školním roce 2016/2017 

SPORTOVNÍ AKCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 

ZÁŘÍ 

 3.9. Lidový běh Vaňka Vaňhy 

- dobrovolný lidový běh na 1500m, kterého jsme se společně s rodiči a žáky naší školy 

zúčastnili již po druhé 

- letos se nám podařilo získat finanční poukázku v hodnotě 5.000,-Kč, která byla použita na 

nákup nových pomůcek do hodin tělesné výchovy 

 22.9. Přespolní běh 

- tradičně je naše škola spolupořadatelem 

- účast našich žáků ve všech věkových kategoriích, výběr žáků 6. až 9.ročníků 

- III.kt. dívky – 3.místo, III.kt. chlapci – 3.místo 

- IV.kt dívky – 2.místo, IV.kt. chlapci – 4.místo 

ŘÍJEN 

 5.10. Plavecká štafeta měst 

- dobrovolná účast žáků z I. a II. stupně 

LISTOPAD 

 3.11. Plavecká štafeta škol  

- účast vybraných žáků a žákyň z 6. až 9. Ročníků 

- žákům ze IV.kt. se podařilo vyhrát a postoupit do krajského kola 

 24.11. Turnaj ve florbalu – okrskové kolo 

- výběr žáků z 8.-9.ročníků 

- žáci vybojovali 4.místo 

PROSINEC 

 8.12. Plavecká štafeta škol – krajské kolo v Poličce 

- žáci si vyplavali krásné 3.místo 

ÚNOR 

 20.2.-25.2. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníků 

- místo konání: Příchovice u Tanvaldu – Pardubické chaty 

 



DUBEN 

 7.4. Vybíjená – okrskové kolo 

- vybraní žáci ze 4.a 5.ročníků získali 3. místo 

 19.4. Štafetový pohár 

- atletické závody pro žáky 1. až 5. tříd I. stupně 

- děti obsadili krásné 4. místo 

 

KVĚTEN 

 3.5. Atletický čtyřboj – Slaťiňany 

- závodů se zúčastnili vybraní žáci a žákyně 9.tříd 

- obsadili jsme 2.místo 

 

Vypracovala: Mgr. Radka Krpálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2016/2017 

Počet oddělení: 4 

Počty dětí ve ŠD k 21. 6. 2017 

 ŠD navštěvuje celkem: 124 dětí 

  

 pravidelná odpolední docházka: 116 dětí 

 nepravidelná odpolední docházka: 4 děti 

 pouze ranní docházka: 4 děti 

 

 

Počty a rozdělení dětí v jednotlivých odděleních: 

 I. odd. L. Prouzová 30 (2. A + 1/2 3. B) 

 II. odd. K. Rožková 30 (1. A + 1/2 3. A) 

 III. odd. A. Medunová 30 (2. B + 1/2 3. B) 

 V. odd. J. Kuželková 30 (1. B + 1/2 3. A) 

 

Činnost školní družiny: 

V letošním školním roce se ve školní družině zaměřujeme na zdravý životní styl, upevňování 

kamarádských vztahů mezi dětmi uvnitř oddělení i mezi odděleními. 

Začátek školního roku jsme zahájili seznamováním s pravidly pobytu ve ŠD, Vnitřním řádem ŠD a děti z 1. 

třídy s prostředím družiny a jídelny. Postupně jsme uskutečnili turnaje v Bingu a Pexesu, závody letadel a 

pohádkový kvíz. Větší děti z 1. oddělení navštívily dopravní hřiště a 4. oddělení Výstavu drobného 

domácího zvířectva na SŠZ a VOŠ V Chrudimi.  Během října jsme tvořili podzimní dekorace s využitím pro 

výzdobu a vylepšení prostředí. Besedovali také o důležitosti konzumace vitamínů v ovoci a zelenině, 

připravovali zdravé nápoje – odšťavňovali. Většinu času trávíme v prostorách Klášterních zahrad. Zde 

můžeme uskutečňovat činnosti zájmové, rekreační i odpočinkové. 

Od začátku listopadu jsme se připravovali na čerty a Mikuláše, vyráběli jsme čertovské masky.  

Malým dárkem pro děti k Mikuláši byl i Čertovský výlet s překvapením. Navštívili jsme Peklo na 

Čertovině. Setkání s čerty a prohlídka jejich „obydlí“ byl pro děti nevšední zážitek. Čertovského soutěžení 

a tance v maskách a kostýmech si děti ještě užily během diskotéky. 

V předvánočním období jsme vyráběli spoustu dárečků a ozdob. Tento čas si děti prožily povídáním o 

tradicích a zvycích, návštěvou vánočních výstav a trhů. Vánoční náladu nám přiblížilo a dotvořilo 

povídání o tropickém ovoci s ochutnávkou, které k vánočním svátkům patří. Poslední tečkou za krásným 

předvánočním časem byla nadílka dárečků. Děti z nich měly velikou radost.     

Od začátku ledna jsme mysleli i na „obyvatele“ zahrad, vyrobili a připravili jsme pro ně závěsná krmítka.  

K pobytu venku a otužování jsme měli v lednu ideální podmínky. Počasí nám umožnilo trávit odpoledne 

sportem a hrou na sněhu. 



Další zábavnou akcí, na kterou se děti těší a pilně připravují masky, je Karneval. V každém oddělení si 

děti užijí odpoledne plné her, soutěží a tance. Malým překvapením byla i návštěva kina. Děti shlédly 

animovaný film Divoké vlny 2.  

V každém oddělení se pravidelně věnujeme i ochraně zdraví a bezpečnosti. Děti se učí chování 

v neobvyklých situacích jako je třeba setkání s neznámou osobou, dodržování pravidel příchodu a 

odchodu do školní budovy nebo i jak pomoci lidem s nějakým handicapem. 

V odděleních školní družiny proběhly zážitkové programy pořádané TyfloCentrem Pardubice. Společnost 

poskytuje služby těžce zrakově postiženým. Pracovníci TyfloCentra přišli dětem přiblížit běžný život 

nevidomých. Děti se dověděly mnoho cenných informací. Vyzkoušely si, jak je náročný život s takovým 

postižením a jak i my těmto lidem můžeme pomoci.  

Pravidelnou porci vitamínů v podobě ovocného salátu nebo banánového koktejlu jsme s dětmi 

připravovali v březnu. Děti tak získávají návyk potřeby běžné konzumace čerstvého ovoce a upevňují 

sebeobslužné činnosti.  

Dále jsme se věnovali přicházejícím svátkům jara. Děti z 2. oddělení vynášely Moranu jako symbol 

rozloučení se zimou. Vyrobili jsme spoustu dekorací s jarní a velikonoční tematikou a vyzdobili oddělení 

družin. Nezapomněli jsme ani na tradice spojené s jarem a Velikonocemi.  

Jednotlivá oddělení nezahálejí a připravují dětem rozmanité činnosti. Navštívili jsme okresní knihovnu, 

pravidelně pozorujeme přírodu během vycházek nebo sportujeme. Děti z 1. oddělení zažily zajímavé 

odpoledne s domácími mazlíčky. Povídaly si o tom, jak pečovat o morčata, křečky nebo pakobylky. 

Čarodějnice s družinou jsme uskutečnili na zahradě u ZŠ Sladkovského, kam jsme pozvali i rodiče. Děti 

soutěžily v čarodějnických disciplínách a bylo možno si vyrobit i dopravní prostředek nebo opékat buřty. 

Všichni tak strávili příjemné odpoledne plné zábavy. 

Téměř souběžně na chrudimském náměstí proběhla oslava Dne Země. Tento ekologicky motivovaný 

svátek pravidelně navštěvujeme. Děti zde mohou obdivovat práci kováře, košíkáře nebo brusiče. 

Největším lákadlem je výběh s domácím zvířectvem a jarmark s potravinovými produkty, kovanými 

šperky nebo výrobky z pedigu.  

V měsíci květnu jsme připravili pro maminky překvapení a k jejich svátku jim vyrobili dárečky, které jsme 

jim slavnostně předali v každém oddělení. Ve dvou odděleních proběhly i besídky a tvořivé dílničky. 

Během posledního školního měsíce navštěvujeme dopravní hřiště. Děti si zopakují pravidla silničního 

provozu před prázdninami a procvičí jízdu na kole podle dopravních předpisů. 

Krásnou tečkou na konci školního roku je i tradiční návštěva výstavy kaktusů a sukulentů. Na závěr 

školního roku připravíme s dětmi jahodový pohár. 

       

Připravujeme:  Návštěvu Zábavního parku TONGO v Hradci Králové                          

                            

                       

      

Poplatky za ŠD: k 21. 6. 2017 bylo vybráno 230 500,-Kč. 

Od poplatků za ŠD byli osvobozeni J. Koch 2. B, V. Kuncová 2. B, M. Sodomková 2. B. 

                                                                                                                            Zpracovala: L. Prouzová 

 



Příloha č. 3 

Environmentální  výchova – akce 2016/2017   1-5. ročník 

Letos jsme se zúčastnili těchto akcí: 

 Den Země 

 Výstava hospodářských zvířat SZŠ 

 Bezpečné prázdniny 

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

 Keramické tvoření 

 Vánoční dílny 

 Velikonoční dílny 

 Karlík a továrna na čokoládu 

 

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

 Podzim 

 Jak to vidí nevidomí 

 Papír 

 Krmítka 

Záchranná stanice Obora Žleby – program Smysly zvířat 

Kino : Nezkrocená Brazílie 

Divadlo: Krysáci a ztracený Ludvík, hra zaměřená na EV 

Výstava fotografií: Příběhy české přírody 

Projektové dny ve škole: 

 Halloween 

 Vánoční den  

 Jaro 

 Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí 

Školní výlety a exkurze ekologicky zaměřené: 

 ZOO Jihlava 

 Botanicus, Lysá nad Labem 

 Častolovice – minizoo 

 Toulovcovy maštale 



 Skuteč, těžba a zpracování žuly 

 Kutná Hora, dolování stříbrné rudy 

 Cyklovýlet – Podhůra 

 Planetárium Hradec Králové – udržitelnost života na Zemi 

 Švýcárna Slatiňany, Auerspergové v Africe 
 

Škola v přírodě: Deštné v Orlických horách, Šerlišský mlýn 

Lesní pedagogika, Podhůra: program Jak dlouho žije strom 

Lesní pedagogika, Mladoňovice- Pohled: programy zaměřené ekosystém lesa, smyslové vnímání lesa, a 

poznávání stromů 

Různé aktivity: Keramický kroužek 

                            Dílnička –výroba rytmických nástrojů z víček 

           Den otevřených dveří, tvorba z recyklovatelných materiálů 

           Pěší výlet do Slatiňan s pozorováním rostlin, živočichů a brouzdáním ve vodě 

Sběrové akce: 

Sběr kaštanů a žaludů 

Sběr pomerannčové kůry 

Sběr citronové kůry pro Rebeku 

Sběr PETvíček pro Míšu 

Sběr starého papíru 

 

 

Akce školní družiny: 

 Návštěva výstavy drobného domácího zvířectva na SŠZaVOŠ Chrudim 

 Výroba krmítek pro obyvatele zahrad v zimním období 

 Pravidelné vycházky do přírody 

 Poznávání léčivých bylin, vaření čajů 

 Návštěva dne Země, výstavy kaktusů 

 

 

Vypracovala: Mgr. Olga Kartáková 



Enviromentální výchova druhého stupně: 

8.11.2016 – 6.B, 24.11. – 6.A, 23.1. – 8.A, 24.2. – 8.B – Nákupy s rozumem – výukový program 

Ekoncentrum Paleta Chrudim. Žáci si zopakovali, jak se třídí odpad, dozvěděli se jaký vliv má obal na 

kvalitu, prodejnost a cenu výrobků. 

3.10.2016 – soutěž v ZOO Praha – osvětová akce „Za udržitelný svět“ v rámci projektu projektu 

„Udržitelná města a obce“. Na 8 stanovištích žáci řešili úkoly týkající se problémů rozvojových zemí – 

školství, zdravotnictví a obecně životní podmínky. 

6.4.2017 6-8 ročníky – Ekotopfilm – mezinárodní festival dokumentárních filmů o trvale udržitelném 

rozvoji. 

31.5.2017 – 6.B a 8.A – Chrudim za udržitelný svět 2017 – soutěž týkající se dílčích cílů udržitelného 

rozvoje. 

15.6.2017– 8.B – exkurze do zemědělských podniků SŠ Vestec a Oseva Agri Kočí a.s. – žáci se seznámili 

s provozem zemědělských podniků a s vlivem zemědělství na životní prostředí u nás i ve světě. 

 

Vypracovala: Ing. Lenka Šestáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

Zpráva výchovného poradce 

Výchovný poradce   Mgr. Šárka Kratochvílová 

Počet integrovaných žáků: 

III. stupeň  IVP + AP 1 dívka  1 chlapec 

IVP  0 dívek  1 chlapec 

AP  0 dívek  4 chlapci 

  

IV. stupeň  IVP + AP 0 dívek  3 chlapci  

IVP  0 dívek  2 chlapci  

AP  0 dívek  2 chlapci 

AUT.  0 dívek  1 chlapec  

Ostatní žáci se speciálně vzdělávacími potížemi: 

III. stupeň    8 dívek  24 chlapců  

IV. stupeň    8 dívek  29 chlapců 

  

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. 

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 2016 – 2017 
 

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

prevence jsou Mgr. Olga Kartáková pro 1. stupeň ZŠ a Mgr. Radkou Krpálkovou pro 2. stupeň ZŠ.  Na 

tomto programu se podílí celý pedagogický sbor školy. 

LISTOPAD 

8.11. a 24.11. 2016 Nákupy s rozumem – dvouhodinový program pro žáky 6. ročníků. 

16.11.2016 Dramatizace románu od Radka Johna MEMENTO – určeno žákům 8. a 9. tříd – 2 hodiny. 

 PROSINEC 

8.12. a 9.12. 2016 Hrou proti AIDS – program pro žáky 9. tříd. 

LEDEN 

18.1. a 19.1.2017 Kyberšikana – program pro žáky 5. tříd. 

BŘEZEN a DUBEN 

3.3. 2017 Čas proměn – beseda o dospívání pro dívky a chlapce – 2 hodiny. 

7.3. – 25.4. 2017 Právo pro každý den – program pro žáky 8. ročníků – celkem bylo 5 bloků po 

2hodinách, poslední blok zakončen vědomostním testem. 

KVĚTEN 

29.5. 2017 Holokaust  a předsudky – pro žáky 9. tříd – 2 hodiny. 

    

 

                                                     Vypracovala:   Mgr. Radka Krpálková 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

Soubor hodnotících indikátorů k udržitelnému rozvoji města 

I.Indikátory managementu 

Indikátor Charakteristika indikátoru Kritéria Hodnota 

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). 

  

Spolupráce v některých oblastech 1 

  

Prezentace 
školy na 
veřejnosti 

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

  

  

Všechny prezentace propagují UR 2 

Modely řízení 
školy 

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

  

  

Více podporuje UR 2 

II. Indikátory výchovy a vzdělání 

Indikátor Charakteristika indikátoru Kritéria 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 

  

  

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 …) 

  

11 - 50 %  1 

  

Realizace 
zájmových 
kroužků 
k tématu UR 

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

  

3 - 4 1 

  

Úroveň 
realizovaných 
aktivit školy 

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

Školské  0 

  

  

Realizace 
aktivit školy 
k tématu UR 

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

  

10 - 14 1 

  

Realizace 
aktivit školy 
k tématu UR s 
účastí 
veřejnosti 

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

1 - 2 0 

  

  

Implementace 
environmentál
ního aspektu 
UR 

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

  

  

Implementace do obou oblastí 2 

 



 

Implementace 
sociálního 
aspektu UR 

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

  

  

Implementace do obou oblastí 2 

Implementace 
ekonomického 
aspektu UR 

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

  

Implementace do jedné oblasti 1 

  

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 …) 

  

V některých předmětech 1 

  

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…) 

  

Pouze pro některé předměty 1 

  

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 …) 

  

Pouze pro některé předměty 1 

  

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…) 

  

Pouze některé 1 

  

III. Indikátory zdraví a sociálního prostředí 

Indikátor Charakteristika indikátoru Kritéria Hodnota 

Přítomnost 
negativních 
sociálně 
ekonomických 
faktorů 

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

  

  

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…)  

  

  

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. 

  

11 – 30 % 1 

  

 

 



Počet 
evidovaných 
úrazů 

Celkový počet školních pracovních úrazů 
evidovaných školou. 

  

1 – 5 úrazů 1 

  

Výskyt 
návykových 
látek 

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

  

  

Ne - žádné 2 

Úroveň 
stravování 

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

  

  

76 – 100 % 2 

Úroveň 
participace  

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

  

  

Na úrovni široké komunity 2 

Školní 
integrace 

Škola integruje žáky se speciálními výchovně -
vzdělávacími potřebami. 

  

  

Ano 2 

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 

  

  

Účast na 
tvorbě 
místního 
prostředí  

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 …) 

  

4 – 7 aktivity 1 

  

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 

  

  

IV. Indikátory provozní 

Indikátor Charakteristika indikátoru Kritéria Hodnota 

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 

1 

  

 

 

 



Minimalizace 
odpadů 

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

  

  

3 a více aktivit 2 

Znovuvyužití 
odpadu 

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

  

1 – 2 aktivity 1 

  

Celoroční 
separace 
odpadu 

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

  

Separace 3 komodit 1 

  

Třídění 
bioodpadu 

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

  

  

Ano - realizuje 2 

Realizace 
technických 
opatření na 
snížení 
spotřeby vody 

Procento vyměněných záchodových splachovačů za 
dvojfázové k celkovému počtu. 

  

31 – 60 % 1 

  

Procento vyměněných vodovodních baterií za 
baterie na fotobuňku nebo pákové baterie 
k celkovému počtu. 

0 – 30 % 0 

  

  

Roční spotřeba 
vody 

Celkové množství spotřebované vody přepočtené 
na jeden subjekt školy. 
Data dodá energetický manažer. 

  

Poměr = 1 1 

  

Realizace 
technických 
opatření na 
snížení 
spotřeby 
energie 

Procento vyměněných žárovek za úspornější 
světelné zdroje k celkovému počtu. 
 

  

31 – 60 % 1 

  

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

  

  

61 – 100 % 2 

Roční spotřeba 
elektrické 
energie 

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

  

Poměr = 1 1 

  

Roční spotřeba 
tepelné 
energie 

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

  

  

Poměr < 1 2 

Realizace 
technických 
opatření 
zaměřených na 
snížení vlivu 
dopravy na ŽP 

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 …) 

  

  

2 a více aktivit 2 

 

 



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.  

  

31 – 60 % 1 

  

Nákup výrobků 
z lokálních 
zdrojů 

Procento lokálních dodavatelů z celkového počtu 
dodavatelů. 

  

  

61 – 100 % 2 

Nákup 
biopotravin 

Procento certifikovaných druhů biopotravin 
k celkovému počtu nakupovaných potravin. 

  

21 – 50 % 1 

  



 


