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(Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, §10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 
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I. Základní údaje o škole 

 

Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51 Chrast, příspěvková 

organizace Zřizovatel: Město Chrast  

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Budínská  

Adresa pro dálkový přístup:budinska.l@seznam.cz 

IČO: 70156778  

IZO: 650020936 

www.skola-chrast.net  

 

Školská rada pracuje od 1. 1. 2006, druhé období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011, třetí období 

od 1. 1. 2012, čtvrté období od 1. 1. 2015  

 

 

Charakteristika školy 

ZŠ měla k 30. 9. 2016 457 žáků, k 31. 3. 2017 měla škola 450 žáků, kteří navštěvují 19 tříd, z 

toho 11 na I. stupni 
Ve škole funguje pět oddělení školní družiny (kapacita 150 žáků – zcela naplněna), dále 

školní klub (kapacita stanovena na 84 žáky – zcela naplněna) a školní jídelna.  

V souladu se Zákoníkem práce škola pracuje podle Organizačního řádu, podle potřeby jsou 

v něm doplňovány a aktualizovány směrnice. 

 

II. Obory vzdělávání: 

Škola poskytuje základní vzdělávání, zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu a 

stravování žáků a zaměstnanců školy ve své hlavní činnosti. 

V doplňkové činnosti školy poskytuje pronájmy prostorů, stravování pro cizí strávníky – 

hostinskou činnost. 

 

Vzdělávací programy: 

V 1. – 5. ročníku a v 6. – 9. ročníku  ŠVP ZV Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně 

zvířat a lidí (podle RVP ZV se změnami provedenými k 1. 9. 2007, k 1. 9. 2013, k 1.9.2016 a 

k 1.9.2017). 

Dle potřeby jsou zpracovávány dodatky k ŠVP, které jsou uveřejňovány na webu školy a 

v písemné podobě ve vstupní hale ZŠ, vždy po schválení školskou radou. 

 

Kroužky: 

Pěvecký sbor Zvoneček (p. uč. Kodešová) - zkoušky pondělí 12:45-13:30 září – červen (27 

žáků) 

Pěvecký sbor Zvonky (p. uč. Kodešová) - zkoušky pondělí 13:45-14:45 září – červen (49 

žáků) 

Zdravotní (p. uč. Žejdlíková)  – schůzky 2x v týdnu (12 žáků) 

Dopravní – (p. uč. Žejdlíková) –  schůzky 2x v týdnu (10 žáků) 

Futsal – (p. uč. Novák) – 1x týdně 90 minut (29 žáků) 

Florbal – (p. uč. Volejník) – pondělí  od 12:45 – 13:45 pro I. st. a 13:45 - 15:00 pro II. st. (70 

žáků)  

Jóga pro děti z 1. - 5. třídy (p. uč. Dvořáková) – úterý - 13:00 – 13:45 (27 žáků) 

Kroužek logopedické prevence (p. uč. Dvořáková) – individuální náprava – pondělí, úterý, 

středa po vyučování (7 žáků) 

Kroužky CR Východ – Sebeobrana – žáci I. st. 

Jazyková škola Kolumbus Chrudim – Anglický jazyk – I. stupeň 

http://www.skola-chrast.net/


Při školním klubu: Šachový kroužek (vede p. Hájek), Tvořílek.  

Při školní družině: Tvořílek 

 

V rámci individuálního projektu z OPVV při CCV Pardubice pracovaly ve škole čtyři  

kroužky: Matematický, Přírodovědný, Anglický jazyk, Informatika a robotika. 

 

Volitelné předměty a pracovní činnosti: 

6. ročník PČ Provoz a údržba domácnosti, Design a konstruování 

 

7. ročník PČ Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou 

 VP Sportovní hry, e – Twinning, Ekologické praktikum,  

         Konverzace v Anglickém jazyce   

                                 

8. ročník                              PČ Svět práce 

                                            VP Sportovní hry, Ekologické praktikum,  

 Informatika, Konverzace v AJ 

    

 

9. ročník PČ Svět práce 

 VP Konverzace v AJ, Ekologické praktikum, Sportovní hry,    

         Elektronika 

 

 

Minimální preventivní program (p. uč. Volejník na II. a p. uč. Celnarová na I. st.) byl plněn 

– viz kapitola VI. výroční zprávy. 

 

Úrazy 

Od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 zapsány 72 úrazy, odesláno na ČŠI 30 úrazů. 

 

Od 3. ročníku se učí cizí jazyk (anglický) jako povinný.  

 

Od 7. ročníku nabízíme jako druhý cizí jazyk Německý jazyk. 

 

Nepovinný předmět – Náboženství pro všechny ročníky vedl p. J. Depa. 

 

Lyžařský kurz pro žáky II. stupně se uskutečnil v Jeseníkách, vedoucí kurzu byla Mgr. B. 

Broďáková 

 

3. a 4. třídy absolvovaly plavecký výcvik ve skutečském bazénu (podzim 2016 – zima 

2017). 

 

Výuka tělesné výchovy probíhala v malé tělocvičně, na stadionu, ve velké tělocvičně a na 

venkovním školním hřišti. ZŠ je členem Asociace školních sportovních klubů (p. uč. Z. 

Volejník). 

 

 

 

 

 

 



III. Personální obsazení 

Ve škole pracovalo 27 pedagogů. Z toho byli 4 nekvalifikovaní. Dva nekvalifikovaní 

pedagogové studují – jeden dokončil bakalářský obor Výchova ke zdraví a Základy 

společenských věd, druhý pokračuje ve studiu Výchova ke zdraví a Chemie se zaměřením na 

vzdělávání v kombinované formě studia. Dvě nekvalifikované vyučující zastupovaly za 

dlouhodobou nemoc a posléze MD a RD – vzhledem k tomu, že nebylo možno dopředu 

odhadnout, jak dlouho bude zastupování probíhat, nepodařilo se sehnat kvalifikované 

pedagogy. Jedna paní učitelka nebude vzhledem k věku přihlášku ke studiu podávat - využije 

výjimky dle platné legislativy – věk nad 55 let a 20 let praxe na daném stupni školy. 

Ve škole pracovalo 15 asistentů pedagoga, 1 učitel náboženství na dohodu o provedení práce, 

1 administrativní pracovnice na zkrácený úvazek, 5 vychovatelek školní družiny a 1 ve 

školním klubu, 

4 uklízečky, 1 školník, 5 pracovnic školní jídelny (z toho 1 na dohodu o provedení práce na 4 

hodiny denně). 

 

V personálním obsazení školy došlo k několika změnám. 

Další asistentky pedagoga nastoupí k 1.9.2017 do tříd v souladu s doporučenými opatřeními 

ŠPZ. Od 1.9.2017 bude jako pracovník VPP z ÚP Chrudim opět pracovat ve škole vrátná – 

tato pracovní pozice se velmi osvědčila v běžném chodu školy. 

 

Zaměstnanci školy - funkce a úvazky pro školní rok 2016/2017 

    

Pedagogičtí pracovníci 

 

Příjmení 

Jméno, titul 
Funkce Předměty kontaktní e-mail 

BUDÍNSKÁ 

LENKA, 

MGR. 

ředitelka školy  

kariérové poradenství 

koordinátorka ŠVP, 

koordinátorka inkluze 

SvP, VV 
Budinska.L 

(at)seznam.cz 

ČERVOVÁ 

DANIELA, 

MGR. 

zástupkyně ředitelky 

školy 
EP, PŘ 

Daniela.Cervova 

(at)skola-chrast.net 

 
 

 

Příjmení Jméno, 

titul 
Funkce Třídní Předměty kontaktní e-mail 



BROĎÁKOVÁ  

BRONISLAVA, 

MGR. 

učitelka 7.A 

VOS, Čj, 

Nj, NjII, 

VKO 

bronislava.brodakova 

(at)skola-chrast.net 

CELNAROVÁ  

IVANA, MGR. 

učitelka  

metodik 

prevence pro 

I. st.  

koordinátor 

žákovského 

parlamentu 

2.B 1.ST. 
ivana.celnarova 

(at)skola-chrast.net 

DVOŘÁKOVÁ  

DANA, MGR. 
učitelka 5.A 1.ST. 

dana.dvorakova 

(at)skola-chrast.net 

FENYKOVÁ  

EVA, MGR. – 

NEMOC - 

ZASTUPUJE 

JITKA LÍNKOVÁ 

učitelka 1.B 1.ST. 
e.fenykova 

(at)email.cz 

GRASSINGER  

TOMÁŠ 
učitel xxx 

D, Ch, Z, 

SVP 

TGrassinger 

(at)seznam.cz 

HORÁKOVÁ  

JANA, MGR. 

učitelka  

metodik 

EVVO 

4.B 

1.ST., Př, 

Ep 

jana.horakova 

(at)skola-chrast.net 

CHALOUPKOVÁ  

ALENA 
učitelka 1.A 1.ST. 

alena.chaloupkova 

(at)skola-chrast.net 

JÁCHYMOVÁ  

VĚRA, MGR. 
učitelka 2.A 1.ST. 

vera.jachymova 

(at)skola-chrast.net 

KLOUDOVÁ  

EVA, MGR. 

učitelka,  

vých. 

poradkyně - 

výchovné 

poradenství 

xxx 
D, Vv, Z, 

eTw 

eva.kloudova 

(at)skola-chrast.net 

KMOŠKOVÁ  

RADKA, MGR. 
učitelka 8.B 

VOS, M, 

Pv, Inf, 

Vv, SVP 

radka.kmoskova 

(at)seznam.cz 

KODEŠOVÁ  

MARIE, MGR. 
učitelka 3.B 1.ST. 

kodesovamarie 

(at)email.cz 

MALINSKÁ  

ANNA, MGR. 

učitelka 

časopis 
6.B 

Hv, Čj, 

MedS 

anna.malinska 

(at)email.cz 

MODRÁČKOVÁ  

ZDEŇKA, MGR. 

učitelka 

správce 

knihovny 

8.A 

VOS, Čj, 

VKO, 

MedS, 

Vv 

zdenka.modrackova 

(at)skola-chrast.net 

NOVÁK  učitel 9.A VOS, jan.novak1000 

http://www.skola-chrast.net/tridy1617/7a/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/2b/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/5a/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/1b/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/4b/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/1a/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/2a/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/8b/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/3b/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/6b/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/8a/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/9a/x.htm


JAN, MGR. Tv, Pč, 

Dn, Sh 

(at)seznam.cz 

PALATOVÁ  

MONIKA, MGR. 

učitelka 

metodik 

EVVO pro I. 

st. 

5.B 1.ST. 
monika.palatova 

(at)skola-chrast.net 

PELIKÁNOVÁ  

LUDMILA, MGR. 
učitelka xxx Aj, AjII 

so.lid 

(at)post.cz 

PETRUŽÁLKOVÁ  

JANA, MGR. – MD 

A RD – 

ZASTUPUJE 

MGR. KATEŘINA 

DOSTÁLOVÁ 

učitelka xxx 

M, Vv, 

Pč, MFS, 

VKZ, Ep 

jana.petruzalkova 

(at)skola-chrast.net 

SALFICKÁ  

HELENA, MGR. 
učitelka 3.A 1.ST. 

helena.salficka  

(at)centrum.cz 

SVOBODOVÁ  

JANA, MGR. 
učitelka 6.A 

VOS, M, 

F, Pč, 

MFS, Dn 

janasv 

(at)centrum.cz 

ŠUMPÍKOVÁ,  

MIROSLAVA, 

MGR. 

učitelka 3.C 1.ST. 
mirka.jirsakova 

(at)seznam.cz  

VOLEJNÍK  

ZDENĚK, BC. 

učitel 

metodik 

prevence pro 

II. st.  

koordinátor 

žákovského 

parlamentu 

9.B 

VOS, Nj, 

Aj, NjII 

zdenek.volejnik 

(at)skola-chrast.net 

ZÁSTĚROVÁ  

LUCIE, MGR. 
učitelka 4.A 1.ST. 

zasterovi105 

(at)seznam.cz 

ZEMANOVÁ  

JANA, MGR. 

učitelka 

koordinátor 

žákovského 

parlamentu 

xxx Aj, KAj 
janazeman 

(at)email.cz 

ŽEJDLÍKOVÁ  

ZDEŇKA, MGR. 

učitelka 

dopravní 

výchova 

zdravotní 

výchova 

7.B 

VOS, M, 

F, El  

zdenka.zejdlikova 

(at)skola-chrast.net 

 

V období od září 2016 do února 2017 pracoval na pozici pedagoga Mgr. Václav Křičenský, 

který z rodinných důvodů ze školy odešel a jeho úvazek byl rozdělen mezi ostatní pedagogy 

buď jako doplnění do úvazku, nebo jako trvalé nadúvazkové hodiny. 

 

http://www.skola-chrast.net/tridy1617/5b/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/3a/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/6a/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/3c/x.htm
mailto:mirka.jirsakova@seznam.cz
mailto:mirka.jirsakova@seznam.cz
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/9b/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/4a/x.htm
http://www.skola-chrast.net/tridy1617/7b/x.htm


OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - V SOUČASNOSTI NA MD, RD 

NOVÁKOVÁ 

BARBORA, MGR. 
učitelka - - - - - - - - - - - - - - - 

PETRUŽÁLKOVÁ 

JANA, MGR. 
učitelka - - - - - - - - - - - - - - - 

MALINSKÁ 

KATEŘINA, 

MGR. 

učitelka 

      

Asistenti pedagoga, školní asistentka 

Přiděleni do jednotlivých tříd dle vyjádření PPP a SPC 

v průběhu školního roku 
 

Školní klub & školní družina 

KURBELOVÁ 

TEREZA 
vychovatelka ve školním klubu - - - 

PÁTKOVÁ 

HANA, 

TESAŘOVÁ 

LEONA, 

DUŠKOVÁ 

PETRA, 

VRÁNOVÁ 

MARTINA, 

SVOBODOVÁ 

NICOL 

vychovatelky ve školní družině 
 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

Příjmení Jméno Funkce e-mail 



CHMELÍKOVÁ 

ROMANA, OD 

1.5.2017 EVA 

KRATOCHVÍLOVÁ 

administrativní 

pracovnice 
hospodarka.zschrast(at)seznam.cz 

PAVLÍK 

LADISLAV 

školník + topič, 

uklízeč – velká tělocvična 

ŘEZNÍČKOVÁ 

VĚRA 
uklízečka 

VEVERKOVÁ 

MARTINA 
uklízečka 

ŠTURSOVÁ VĚRA uklízečka 

ŽÁKOVÁ 

JARMILA 
uklízečka 

  MORAVČÍKOVÁ 

HANA  

             

vedoucí školní jídelny 

HANSLOVÁ 

ROMANA, OD 

1.12.2016 MILAN 

KLUSOŇ 

hlavní kuchařka 

BRYCHNÁČOVÁ 

LENKA 
kuchařka 

PAVLÍKOVÁ 

IVANA 
kuchařka, pomocnice v provozu 

LUDMILA 

SLANAŘOVÁ 
 pomocnice v provozu 

 

 

Odchody a nástupy 

zaměstnanců 

počet důvod 

Učitelka II.st. (M-RV) 

– únor 2017 

1 Odchod na MD a RD 

Učitelka I.st. 

k 30.6.2017 

1 Ukončení pracovního poměru na dobu určitou (po dlouhé 

těžké nemoci není možno PP prodloužit na dobu neurčitou) 

Učitelka I.st. 2 Výpověď z PP k 31.7.2017, 31.8.2017 – změna školy 

Nástup na I. st. 

k 30.8.2017 

3 Náhrada za odcházející pedagogy 

Nástup asistentů 

pedagoga  

4 Dle aktuální potřeby dle rediagnostiky a diagnostiky ŠPZ 

 

 

IV. Zápis k povinné školní docházce a přijetí žáků ze spádové malotřídní školy 



 

Zápis do 1. tříd: 

P .uč. Mgr. Dana Dvořáková a Mgr. Monika Palatová v březnu 2017 prezentovaly na schůzce 

v MŠ Chrast a MŠ Řestoky požadavky na školní zralost budoucího prvňáčka.  

1.4. 2017 u zápisu a v několika dalších termínech do 30. 4. 2017 bylo zapsáno celkem 72 dětí 

(včetně těch, které měly odklad).  

Na žádost zák. zástupců a s přihlédnutím k doloženým doporučením bylo vydáno 15 

rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

Do 1. ročníku by mělo nastoupit 57 žáků. 

 

Do 6. ročníku nastoupí 12 žáků ze Zaječic. 

 

O přestup do naší školy požádalo od 1. 9. 2017 celkem 8 zákonných zástupců žáků z jiných 

škol. Jejich žádostem bylo vyhověno. Zákonní zástupci 1 žákyně požádali o přestup na jinou 

ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy 

 

Hodnocení žáků 

 

V. 1 Celkové hodnocení žáků – prospěch (I. pololetí / II. pololetí) 

 

třída prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli Neprospěli 

I. pol. / II. pol. 

1. A 23/23 3/3 0/0  

 

1. B  23/24 3/1 0/0 

 

2. A 19/18 4/5 0/0 

 

2. B 21/21 3/3 1/1 

(1 nelegálně ve Velké 

Británii) 

3.A 15/14 4/5 0/0 

3. B 17/18 2/2 0/0 

3. C 18/16 0/2 1/1 

(1 nelegálně ve Velké 



Británii) 

4. A 21/19 7/8 0/0 

4. B 23/23 5/6 0/0 

5. A 19/16          5/7 0/1 

(1postupuje i s 

neprospěchem v Aj – již 

opakoval) 

5. B  15/17 12/10 0/0 

6. A               8/4        14/17 0/0 

6. B 5/4        13/19 5/1 

(1 opravné zkoušky AJ) 

7. A 10/6 19/23 0/1 

(dlouhodobá nemoc bez 

možnosti docházet do školy 

ke konzultacím) 

7. B  8/6 21/21 0/2 

(1 ukončila 9 let PŠD 

s neprospěchem - SOU) 

(1 bude opakovat ročník 

v ZŠ Nasavrky – stěhování) 

8. A 7/6 11/11 1/1 

( 1 splnil 9 let školní 

docházky – odchází do 

SOU s neprospěchem) 

8. B 8/8 9/10 2/1 

(1 opravné zkoušky z Aj) 

9. A 2/2 18/19 1/0 

 

9. B  2/3 21/21 1/0 

celkem 264/248 174/193 12/7 

 

 

 

 

 

 

 

třída Průměrný 

prospěch na 

třídu 

1. A 1,181/1,160 

1. B  1,110/1,126 

2. A 1,236/1,267 

2. B 1,155/1,173 

3. A 1,171/1,305 

3. B 1,197/1,188 

3.C 1,153/1,243 

4. A  1,333/1,309 

4. B 1,246/1,341 



5. A 1,264/1,331 

5. B 1,456/1,530 

6. A 1,517/1,568 

6. B 1,790/1,766 

7. A 1,657/1,781 

7. B 1,868/1,803 

8. A 1,733/1,705 

8. B 1,775/1,727 

9. A 1,799/1,775 

9. B 1,771/1,708 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. A 0/0 0/0 

1. B 0/0  0/0 

2. A 0/0 0/0 

2. B 0/0 0/0 

3. A 0/0 0/0 

3. B 0/0 0/0 

3.C 0/0 0/0 

4. A 0/0 0/0 

4. B 0/0 0/0 

5. A 0/0  0/0 

5. B 0/0 0/0 

6. A 0/0 0/0 

6. B 0/0 0/0 

7. A 0/0 0/0 

7. B 0/1 0/1 

8. A 0/0 0/1 

8. B 0/0 0/0 

9. A 0/0 0/1 

9. B 0/0 0/0 

celkem 0/1 0/3 

 

 

 

 

 

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

 

 



 

třída kombinace slovního 

hodnocení a 

klasifikačním 

stupněm      0 

 

V. 4 Pochvaly 

 

pochvala ředitelky školy I.pol./II.pol. 

celkem               79/141 

 

V. 5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

 

 napomenutí 

třídního učitele 

důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele 

školy 

 I.pol / II.pol I.pol / II.pol I.pol / II.pol 

celkem           24/13 18/8 8/10 

 

 

V. 6 Komisionální přezkoušení žáků 

 

třída pochybnosti o 

správnosti hodnocení 

opravné zkoušky 

1. A 0/0 0 

1. B  0/0 0 

2. A 0/0 0 

2. B 0/0 0 

2. C 0/0 0 

3. A 0/0 0 

3. B 0/0 0 

4. A 0/0 0 

4. B 0/0 0 

5. A 0/0 0 

5. B 0/0 0 

6. A 0/0 0 

6. B 0/0 1 

7. A 0/0 0 

7. B  0/0 0 

8. A 0/0 0 

8. B  0/0 1  

9. A 0/0 0 

9. B  0/0 0 

celkem 0/0 2            

 

 

V. 7 Prospěch 

 

třída žák nemohl být 

hodnocen 

žák měl 

vážné 

žák opakuje 

9.r. po splnění 



zdravotní 

důvody 

(uvolněn) 

povinné školní 

docházky 

1. A 0/0 0/0     0 

2. B 1/1 

Velká Británie 

0/0 0 

2. A 0/0 0/0 0 

2. B 0/0 0/0  0 

3. C 1/1  

Velká Británie 

0/0 0 

3. A 0/0 1/1Tv 0 

3. B 0/0 0/0 0 

4. A 0/0 0/0 0 

4. B 0/0         0/0 0 

5. A 0/0 1/1Tv 0 

5. B 0/0 0/0 0 

6. A 0/0 0/0 0 

6. B 1/0 

(žák cizinec, v ČR 

od srpna 2016) 

0/0 0 

7. A 1/0 

(dlouhodobá 

nemoc bez 

možnosti 

docházek do 

školy ke 

konzultacím) 

0/0 0 

7. B 0/0 0/0 0 

8. A 0/0 1/1Tv 0 

8. B 1/0 

(žák cizinec, v ČR 

od srpna 2016) 

0/0 0 

9. A 0/0 0/0 0 

9. B 0/0     0/1 Tv 0 

celkem 2/2 3/4 0 

 

 

 

 

 

V. 8 Počet omluvených / neomluvených hodin 

 

třída počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

1. A 854/983 33/39 0/0 

1. B 839/780 32/31 0/0 

2. A 881/877 38/38 0/0 

2. B  848/1163 34/46 0/0 



3. A 936/738 49/39 0/0 

3. B 732/786 39/39 0/0 

3.C 903/612 48/32 0/0 

4. A 985/879 35/33 0/0 

4. B 1051/1276 38/44 0/0 

5. A  872/1857 36/77 0/0 

5. B       1231/1791 46/66 0/0 

6. A 952/1127 43/54             0/0 

6. B 1118/987 47/41             0/0 

7. A 2212/2474 74/82             0/0 

7. B 1864/2026 64/70             0/2 

8. A 875/805 46/45             0/0 

8. B 1009/1255 50/66 0/0 

9. A 1677/2118 80/101 0/1 

9. B 1513/2328 63/97 0/0 

  

 

 

Testování znalostí žáků  

 

Testování ČŠI – proběhlo ve dnech 10. 5. 2017 – 17. 5. 2017 v 9. ročníku v Českém jazyce 

(naše škola úspěšnost 57%, celková úspěšnost v ČR 65%), Matematice (naše škola úspěšnost 

48%, celková úspěšnost v ČR 52%) a společný test z Výtvarné výchovy a Hudební výchovy 

(naše škola úspěšnost 46%, celková úspěšnost v ČR 40%) 

 

 

Testování dovedností a znalostí  SCIO 

Základní škola Chrast již několik let objednává pro zájemce SCIO testy, pomocí kterých 

získávají žáci i jejich zákonní zástupci důležité informace o výsledcích výchovně 

vzdělávacího procesu.  

 

Harmonogram testování: 

 

4. ročník – čtenářská gramotnost - zapojilo se dobrovolně 55 žáků 

Poprvé testování proběhlo on-line formou. Žáci pracovali s 25 až 30 různými texty, což bylo 

velice náročné. Výsledky ukázaly, že k testování přistupovali žáci velmi zodpovědně. 

 

 4.A 4.B 

nečtenář 1 1 

začátečník 7 1 

průzkumník 8 13 

objevitel 9 10 

profík 2 3 

specialista 0 0 

Silné stránky: 

Žák: 

 využívá četbu při studiu i pro relaxaci 

 všímá si stavby náročnějšího textu a určuje, jakým způsobem jsou texty vystavěny 



 všímá se použitého jazyka – jaké prostředky autor používá pro charakteristiku postav, 

místa, děje, dle zadaných kritérií je vyhledává a popíše 

 identifikuje druhy a žánry textu, porovnává je s ohledem na jejich účel, nachází 

souvislosti mezi texty 

 při čtení předvídá vývoj textu, přemýšlí nad alternativami 

 u některých textů určí autorský záměr, hlavní myšlenku 

 u faktografických textů pozná, zda jsou důvěryhodné a ucelené 

Opatření pro další období: 

 třídit myšlenky a pracovat se souvislostmi / využívat myšlenkové mapy/ 

 nepochopená slova nebo věty zaznamenat přímo v textu knihy, do sešitu či 

netradičního čtenářského deníku 

 využívat školní knihovnu – podnítit zájem u většího počtu žáků 

 pokračovat i nadále v nastaveném systému práce s textem 

 pokračovat v motivaci žáků ke čtení 

 

 

 

5. ročník – český jazyk, matematika, obecné st. předp. - zapojilo se dobrovolně 20 žáků 

Žáci byli testováni z Českého jazyka, Matematiky a Obecně studijních předpokladů. 

Český jazyk 

Výsledky naší školy v českém jazyce jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10% 

nejúspěšnějších škol. 

Výborné výsledky: 

pravopisné jevy v jednotlivých slovech, zejména znělé a neznělé souhlásky, předložky a 

předpony s/z, shoda podmětu s přísudkem, práce s ohebnými druhy /slovesné kategorie, pády, 

rozeznávání jednotlivých slovních druhů/, věta jednoduchá a souvětí, slovní zásoba žáků, 

volba vhodných slov směrem ke kontextu, slova se stejným významem, rozpoznání slohových 

útvarů, volba otázek a odpovědí s ohledem na situaci, rytmizace textu, vyvozování závěru 

z textu, hledání souvislostí mezi texty, podle zadání, určování vhodného textu či knihy, 

vyhledávání konkrétních informací o postavách. 

Opatření pro slabší oblasti: 

 zařazovat více aktivit na řazení slov podle abecedy 

 procvičovat pravopis vyjmenovaných slov 

Matematika 

Výsledky naší školy v matematice jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10% 

nejúspěšnějších škol. 

Výborné výsledky: 

čtení a zápis desetinných čísel, početní operace v oboru od 0 do 1 000 000, zaokrouhlování, 

práce s číselnou osou, řady sestupné a vzestupné, rozeznávání pravidelnosti a doplňování 

číselné řady, řešení jednoduchých a složených úloh, řešení úloh se znaky, operace se zlomky, 

čtení a práce s daty /tabulky, jízdní řády, grafy, mapy/, pojmenování a přiřazení jednoduchých 

tvarů a těles, souměrné útvary, odhad a výpočet obvodů a obsahů rovinných útvarů, složené 

útvary /obvod, obsah/, orientace v jednotkách obsahu 

Opatření pro slabší oblasti: 

 zařazovat úlohy na řešení vzájemné polohy přímek, polopřímek v rovině i prostoru 

 zaměřit se více na nestandardní úlohy v rovině a prostoru 

Obecné studijní předpoklady  



Výsledky naší školy v obecných studijních předpokladech jsou nadprůměrné.  

Výborné výsledky: 

slovní zásoba, orientace v textu, analýza informací, orientace v grafu a tabulce, číselné 

operace 

Opatření pro slabší oblasti: 

 zaměřit se na orientaci v obrázku 

 více zařazovat úlohy na porovnávání hodnot 

Závěr 

Pokračovat v nastaveném systému - motivovat žáky k rozšiřování všeobecných znalostí, třídit 

myšlenky a pracovat se souvislostmi, zařazovat nestandardní a logické úlohy, nadále rozvíjet 

čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost, podporovat zájem o čtení. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ročník  - příprava na přijímací zkoušky nanečisto – zapojilo se dobrovolně 9 žáků 

 

9. ročník – M, ČJ, obecné studijní předpoklady – zapojili se dobrovolně 2 žáci 

                 

Testování znalostí a dovedností žáků 1. stupně - červen 2017            

Byly vypracovány školní závěrečné testy s využitím úloh z testů ČŠI a SCIO - jsou uloženy 

v ředitelně školy. Tyto testy slouží jako jedno z kritérií pro zařazení žáka do výuky jedné 

hodiny matematiky a českého jazyka s obohacením učiva. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sebehodnocení v žákovských knížkách 

V 1. až 5. ročníku provádíme měsíční sebehodnocení s vyjádřením vyučujícího na daný 

předmět. Forma sebehodnocení je plně v kompetenci každého pedagoga. 

Žáci 1. až 5. ročníku provádějí 3x za rok sebehodnocení, týkající se plnění úkolů na 

vyučování, při hodinách výuky a chování žáka. Forma hodnotících listů je plně v kompetenci 

každého pedagoga. 

Také na 2. stupni se pedagogové snaží vést žáky k sebehodnocení v žákovských knížkách. 

 

Ve vyučovacích hodinách se stále více daří vést žáky obou stupňů k ústnímu vlastnímu i 

vzájemnému hodnocení popisným jazykem.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diferencovaná výuka Anglického jazyka 
Pg. rada schválila opatření pro rozřazení žáků AJ testem v září 2008 (6. – 9. ročník), AJ se 

tedy učí již devět let diferencovaně tak, aby slabší žáci měli dostatek času na zvládnutí 

základního učiva a nadaní žáci mohli lépe rozvíjet své schopnosti a dovednosti.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 

 

Celoškolní časopis (XI. ročník) s novým názvem i logem ChrAsT (vede p. uč. Mgr. A. 

Malinská) 



Vyšla 4 čísla, časopis má přes školní web odkaz na své internetové stránky. Redakční rada se 

schází 1x za 14 dnů. Jsou v ní zastoupeni žáci od 1. do 9. ročníku – cca 10 žáků. 

 

Pro celý I. stupeň nabídku prodeje knih – knižní klub Fragment – zajišťuje p. uč. 

Dvořáková.  

Pro I. i II. stupeň prodej knih Albatros zajišťovala hospodářka p. Chmelíková a od 1. 5. 

2017 nová hospodářka školy p. Kratochvílová. 

 

Školní knihovna 

Prostory v naší útulné knihovně byly využívány jak v době vyučování při hodinách čtení a 

literatury, tak v době odpolední… 

 

Čtenářský klub pro žáky II. stupně 

V rámci projektu Nová škola, o.p.s. zahájil činnost Čtenářský klub pro II. stupeň. Přihlásilo se 

celkem 18 žáků z 5. - 8. tříd. Cílovou skupinou jsou především děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, u kterých je riziko, že zůstanou navždy nečtenáři. Klub vedou 

ředitelka školy Lenka Budínská a vedoucí městské knihovny Zdena Zvárová. Získali jsme 200 

nových knih, regál na knihy, koberečky a polštářky k zútulnění školní knihovny z projektu. 

Z vlastních zdrojů jsme zakoupili hrníčky a mističky a pustili jsme se do čtení formou 

čtenářských lekcí a dílen čtení. Do klubu na supervize jezdí ze společnosti Nová škola, o.p.s. 

speciální pedagožka a manažerka projektu. Projekt bude pokračovat až do roku 2019. 

 

Centrum kolegiální podpory pro Pardubický kraj v ZŠ Chrast 

Naše základní škola se stala místem setkávání nadšenců, které baví čtenářská gramotnost. 

Z celého Pardubického kraje k nám 1x měsíčně od března 2017 přijíždí cca 25 pedagožek z I. 

i II. stupně základních škol. Kolegiální podpora spočívá ve výměně zkušeností, v předávání 

materiálů a hlavně v prožitku čtenářských strategií, čtenářských lekcí i dílen čtení na vlastní 

kůži. Zveme si i odborníky (speciální pedagog hovořil o svých zkušenostech s rozvíjením 

čtenářství u dětí se SVP), máme v plánu pozvat odbornici na romskou literaturu i zajímavou 

autorku dětských knih. Centrum kolegiální podpory vede ředitelka školy Mgr. Lenka 

Budínská spolu s p. uč. Mgr. Zdeňkou Modráčkovou. 

 

Pravidelné půjčování knih paní učitelkou Mgr. Zdeňkou Modráčkovou probíhalo vždy v 

pátek od 13:30 hodin do 14:30 hodin. 

Probíhalo tradiční Čtení s (paní)… S paní učitelkou Věrou Jáchymovou ve středu 13:00 – 

14:30 spolu s půjčováním knih. 

Školní knihovna úzce spolupracuje s Městskou knihovnou v Chrasti – členové KLUBU 

KNIHOMOLI(LY) s paní učitelkou Modráčkovou několikrát navštívili pracoviště městské 

knihovny, učili se balit knihy a získali i fólie na zabalení našich nových knížek. 

 

5. 6. 2017 byli žáci prvního ročníku slavnostně v Městské knihovně v Chrasti pasování na 

Rytíře řádu čtenářského. 

 

Žáci 5. ročníku se zapojili do dlouhodobého školního projektu „Čtení není nuda“ a do 

celostátního projektu „Čtení pomáhá“, kdy přispívají čtením knih na charitativní projekty.  

Paní učitelka Mgr. I. Celnarová vede ve třídě 2. B dlouhodobý projekt „Jak roste čtenář“. 

Paní učitelka Mgr. Zdeňka Modráčková se zapojila jako členka do poroty učitelů českého 

jazyka a literatury pro 25. ročník literární ankety „SUK – Čteme všichni…“ Soutěž organizuje 

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha.  

 



23. 9. 2016 se konala beseda pro 6. – 9. ročník s autorským čtením „Hrůzostrašné povídky“ – 

spisovatel J. Opatřil 

10. 2. 2017 se uskutečnilo autorské čtení spisovatele J. Šandery z jeho knih pro 4. a 5. Ročník 

24. 10. 2016 a 19. 12. 2016 besedovali žáci 5. Ročníku s bývalou učitelkou českého jazyka p. 

Ivanou Mrázkovou o knize R. Dahla „Danny, mistr světa“ a nad Vánočními příběhy F. 

Nepila. 

Zaregistrovali jsme se na akci Noc s Andersenem - spaní s četbou pod peřinou v pátek 

31.3.2017 od 18:00 ve školní knihovně...Akci vedla ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská a 

p.uč. Mgr. Eva Kloudová.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Účast a umístění v soutěžích: 

  

                                                 

 

 Pythagoriáda                    
- školního kola se zúčastnili žáci 5. – 8. tříd 

okresní kolo - M. Volf (12. místo) a T. Jíra (16.místo) – 5. ročník, K.Nosková (13.místo) 

Š.Podzemský (16.místo) – 6. ročník 

 

 Pangea 

- školní kolo únor 2017 – vybraní žáci ze 4. – 8. tříd 

- do celostátního finále letos nikdo nepostoupil 

 

 Hlídky mladých zdravotníků  
- okresní kolo  2. místo starší, 4. místo mladší 

- regionální kolo pro Pardubický a Královéhradecký kraj – starší 5. místo 

 

 Dopravní soutěž            okresní  kolo  1. místo mladší, 1. místo starší 

              krajské kolo  2. místo mladší, 3. místo starší  

                                                                                                             

 Olympiáda v Anglickém jazyce 

O první místa ve školním kole a postup do kola okresního se utkalo 24 sedmáků 

(kategorie I.A) a 38 osmáků a deváťáků (kategorie II.A). Ve středu 15. února si v 

okresním kole v Chrudimi zasoutěžili Jára Bobek (8. místo) a Vanessa Gašparová (9.-11. 

místo) ze 7. A. V kategorii starších obsadili 4. místo Vojta Brožka a 7. místo Aneta 

Svobodová (oba z 9.B). 

 

 Olympiáda v českém jazyce  

- okresní kolo – Aneta Svobodová – 13. místo z celkem 36 soutěžících žáků 

 

 Matematická olympiáda  

- školní kolo – 5 žáků 

okresní kolo  

– 6. ročník - P. Borecký (14. místo) 

- 7. ročník – E. Chvojková (7. místo), J. Bobek (14. místo), Š. Mrázek (19. místo),  

- 9. ročník – T. Pohorský (4. místo) 

 



 Dějepisná olympiáda 
Okresní kolo - zúčastnilo se 38 soutěžících. Tématem bylo období panování Marie Terezie a 

Josefa II. a také baroko. Celkem 22 soutěžícím se podařilo dosáhnout 60 a více bodů a stali se 

úspěšnými řešiteli. Naše žákyně Aneta Holubová z 8.A obsadila 15. místo a Klára Nosková z 

8.A se umístila na 21. místě. 

 Logická olympiáda 
- účast žáků I. a II.st. naší školy v nominačním kole. V krajském kole obsadil Matouš 

Volf z 5. A velmi pěkné 8. místo z třiceti soutěžících. 

 

 Přírodovědný Klokan  

- školní kolo – žáci 8. a 9. ročníku 

V letošním školním roce se z okresu Chrudim zapojilo do soutěže kategorie KADET 

14 základních škol. V první desítce úspěšných řešitelů najdeme hned 2 jména našich 

deváťáků: Jaroslav Kulhánek obsadil 4. místo a Vojtěch Brožka 9. místo. 

 

 „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ -  Střední průmyslová škola chemická 

Pardubice. Zúčastnilo se několik tisíc žáků z pěti krajů ČR. 

- školní kolo – soutěžilo 40 žáků 

- oblastní kolo – A. Svobodová 91. místo, T. Andrýsová 187. místo, E. Psotová 256. 

místo (z celkem 355 účastníků v tomto kole) 

 

 Matematický klokan                           
Naši žáci se účastnili ve školním kole jak v kategorii Matematický klokánek (4. a 5. třída), 

tak v  kategorii Matematický cvrček (2. a 3. třída), rovněž v  kategorii Matematický 

Benjamín 6. a 7. tříd a Matematický Kadet (8. a. 9. r.)  

 

 Pohár vědy – fyzika – mezinárodní soutěž - 16. místo z 96 škol 

 

 Fyzikální olympiáda 

- okresní kolo -  Tomáš Pohorský  4. místo (9.B),  

- krajské kolo  - Tomáš Pohorský  5. místo (9.B) 

                                                     

 Výtvarná soutěž – Moje oblíbená hračka – účast tříd 2.A, B (Osvětová beseda 

Zaječice) 

 

 Výtvarná soutěž – Mandala dětem (spojená s putovní výstavou nainstalovanou u 

nás ve škole) 

 

 Přehlídka dětských pěveckých sborů 2017 - krajské kolo pro Pardubický a 

Královéhradecký kraj - Chrudim - sbor Zvoneček stříbrné pásmo – 2. místo, 

sbor Zvonky – zlaté pásmo – 1. místo  
 

 Ve čtvrtek 11. května 2017 se v naší škole uskutečnil 1. ročník soutěže, který jsme 

nazvali Básňování. Tato soutěž, kterou organizovala p.uč. Mgr. Anna Malinská,  

přesáhla rámec chrastecké školy. Žáci naší základní školy, Mateřské školy Chrast, 

Základní školy Rosice a Základní školy Komenského Skuteč zápolili na poli recitace 

před odbornou porotou. V ní zasedly Anna Žáčková, Mgr. Jana Šírová a jako 

předsedkyně Mgr. Jana Trojanová. Během dopoledne zazněla různorodá škála textů. 

Na ocenění porotou dosáhlo z 27 zúčastněných 9 žáků a žaček. Po skončení soutěže se 



konal rozborový seminář, na němž dětem porotkyně poradily, co mohou zlepšit - byl 

pro všechny soutěžící velmi cenný. 

 

 

 

 

 

 

Sportovní soutěže 

 

                        

Typ soutěže Název soutěže + 

pořadatel 

Umístění Termín Počet žáků 

Regionální soutěž 

Podzimní kolo  

Hrošiáda Mladší – 1.místo  

Starší – 6. místo 

27.9.2016 16 

Okrskové  kolo  McDonalds cup 2. místo mladší 

4. místo starší  

25.4.2017 16 

Okresní finále McDonalds cup 4. místo 5.5.2017 9 

První kolo Coca cola cup 2. místo 8.11.2016 12 

Regionální soutěž 

 

Memoriál T.Šed. 1. místo 21.10.2016 8 

Regionální soutěž 

 

Memoriál 

J.Šťulíka 

účast 11.4.2017 11 

Zimní víceboj  OVOV Hlinsko 1. místo2x 

jednotlivci,  

 Družstvo 5. 

místo 

13.12. 2016 8 

Regionální soutěž 

Jarní kolo 

Hrošiáda  Mladší – 1.místo  

Starší – 3. místo 

17.5.2017 16 

Krajské kolo OVOV 

Mor.Třeb. 
1.místo - 1 

žákyně – postup 

do celostátního 

kola v září 2017 

2x bronz 

1.6.2017 12 

Regionální soutěž 

 

Memoriál Karla 

Kněze 

účast Červen 2017 10 

Celostátní soutěž Sazka 

Olympijský 

víceboj 

 Září 2017  1 žákyně 

 

 

 

 

Florbal 

15. 11. 2016 – Pohár základních škol ve Skutči – 5. místo 

12. 6. 2017 - Florbalmánie  Skuteč – 4. místo – žáci II. stupně 

13. 6. 2017 - Florbalmánie  Skuteč – 6. místo – žáci I. stupně 

 

 

 



Mezitřídní turnaje v rámci školy 

- celoškolní turnaj ve florbalu – organizoval žákovský parlament 

- mezitřídní turnaj v přehazované  

- mezitřídní turnaj ve vybíjené  

- sportovní den – atletické disciplíny pro celou školu organizovala 9.A a p.uč. Novák 

 

 

 

Netradiční soutěže  

 

 

KOMENSKÝ A MY - celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro děti a mládež 

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila celostátní literárně historické soutěže 

Komenský a my. Na základě literárních prací byla naše žákyně Ema Chvojková ze 7. B 

vybrána mezi dvacítku nejlepších z celé České republiky. V celostátní soutěži se na 

medailových stupních neumístila. 

 

 Soutěž Technických dovedností na SPŠTechnické Chrudim – účast žáků 9.r. 

 

 Soutěž Technických dovedností na SPŠ Technické Chrudim – účast žáků 9.r. 

 TECHNOHRÁTKY žáci 8.. ročníku se účastnili soutěží v rámci projektu 

Pardubického kraje  

- 25.1.2017 - Technohrátky na SPŠ Potravinářské Pardubice 

- 7.2.2017 - Technohrátky na SPŠ Třemošnice (1. místo v dovednostní části + šek na 

5 000,-Kč od firmy Kovolis Hedvikov) 

- 22.2.2017 - Technohrátky na SPŠ Přelouč (1. místo ve vědomostní části, 2. místo 

v dovednostní části) 

- 12.4.2017 - Technohrátky na SPŠ Chvaletice (1. místo v dovednostní části) 

 

 „Cesta za pokladem“ – 4. ročník týmové soutěže pro žáky ZŠ z okresu Chrudim a 

nově i z Pardubicka na Obchodní akademii v Chrudimi – naše škola vyslala dva týmy 

– tým č.1 v soutěži obsadil 1. místo a tým číslo dvě se umístil na 9. místě z celkem 17 

soutěžních skupin. 

 

 

Školní klub šachové soutěže 

 V tradičním termínu na přelomu května a června se na Seči uskutečnil 56. ročník 

populárních Zaječic – turnaj šestičlenných družstev st. žáků, který je Mistrovstvím 

České republiky. V turnaji hrálo pod hlavičkou Sokola Zaječice i družstvo žáků ze ZŠ 

Chrast. 

  

 

 

 



VI.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, výchovné poradenství 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Vyhodnocení minimálního preventivního programu – viz příloha 

 

Výchovné poradenství: 

Celá oblast výchovného poradenství se dělí na poradenství výchovné a kariérové.  

Za kariérové poradenství zodpovídala v tomto školním roce ředitelka školy Mgr. Lenka 

Budínská, výchovné poradenství I. a II. stupně měla na starosti Mgr. Eva Kloudová. 

 

Řešení výchovných problémů a prevence negativních jevů v třídním kolektivu.  

Výchovné poradkyně poskytovaly třídním učitelům konzultace při výchovných problémech, 

doporučovaly svolání výchovné komise a na realizaci výchovných komisí se aktivně podílely.  

V letošním školním roce se sešla několikrát výchovná komise ve složení: třídní učitel/ka, 

výchovné poradkyně, zástupkyně ředitelky, metodik prevence, školní psycholog, zákonný 

zástupce žáka a žák k řešení problémového chování. Bylo projednáváno nevhodné chování 

žáků a neomluvené hodiny, dále zneužití omamných látek po cestě do školy a zneužití léků 

jiným žákem, než kterému byly přepsány. Z těchto výchovných komisí je pořízen zápis.  

Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s Oddělením péče o rodinu a dítě při MěÚ 

Chrudim. Pracovnicím jsme poskytovali zprávy o chování a výsledcích vzdělávání. Škola 

v případě některých žáků podává upozornění na nevhodné postupy ve výchově žáka v rodině. 

Proběhla řada osobních konzultací s pracovníky této instituce – naší snahou je, aby to bylo ku 

prospěchu dětí. Ředitelka školy pokračovala v práci jako členka pracovní skupiny při OSPOD 

Chrudim. Tato skupina má za cíl zlepšit spolupráci škol a tohoto orgánu. Tato skupina 

dokončila Metodiku spolupráce mezi OSPOD a školami, kterou prezentovali členové 

pracovní skupiny na konferenci v budově MěÚ Chrudim pro ředitele a pedagogy škol celého 

chrudimského ORP. Nutno podotknout, že tato spolupráce je zejména pro ředitelku školy 

časově a organizačně velmi náročná. 

V případě velmi závažných problémů v chování žáků spolupracujeme i s Policií ČR.  

 

Kariérové poradenství: 

Na IPS ÚP Chrudim žáci 9. ročníku absolvovali besedu o volbě povolání.  S třídními učiteli a 

žáky 9. ročníků výchovná poradkyně absolvovala přehlídku SOU a SOŠ v Muzeu v Chrudimi 

– Burza škol. Velmi kladnou odezvu u žáků a rodičů měla společná schůzka pro žáky, rodiče, 

zástupce SOU a SŠ, která se již tradičně konala ve školní jídelně. Letos si žáci podávali opět 2 

přihlášky, všichni žáci uspěli v prvním kole přijímacího řízení.  

 

Péče o integrované žáky a nadané žáky: 

V tomto školním roce se značně změnil systém péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, protože k 01. 09. 2016 vstoupila v platnost změna školského zákona (Školský 

zákon 561/2004 Sb. v platném znění). V rámci školského zákona se k inkluzi vztahují § 16 - 

§19.  Dále také změny navazujících vyhlášek (Vyhláška č. 27/2016 Sb. v platném znění a 

Vyhláška č. 72/2005 Sb. v platném znění). Tyto právní předpisy upravují péči o děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, péči o děti nadané a mimořádně nadané. Do 01. 09. 2018 

stále trvá tzv. přechodné období, kdy dobíhá platnost vyšetření podle staré legislativy. 

K tomuto datu musí všichni již vyšetření žáci projít kontrolním vyšetřením.  

Velkou změnou se stalo přesné nastavení podpůrných opatření, která jsou definována ve výše 

zmiňovaných právních předpisech. Podpůrná opatření jsou rozdělena do 5 stupňů, kdy každý 

stupeň přináší jasný plán péče o konkrétního žáka.  



Podpůrná opatření prvního stupně jsou plně realizována školou a jedná se o plán pedagogické 

podpory, který škola vypracovává ještě před návštěvou žáka ve školském poradenském 

zařízení. Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) nastupuje ve chvíli, kdy vyučující po 

konzultaci se zákonnými zástupci považuje za nutné, aby byla žákovi věnována určitá péče 

mimo běžný standard. PLPP musí být vyhodnocen nejpozději po třech měsících fungování. 

Pokud je vyhodnocen jako dostačující, pokračuje se v něm v dalším vyučovacím procesu. 

Jestliže je nedostačující, škola doporučí zákonným zástupcům objednání do školského 

poradenského zařízení.  

Pokud se jedná o podpůrná opatření druhého až pátého stupně, ta jsou realizována na základě 

doporučení školského poradenského zařízení. Než však školské poradenské zařízení žáka 

přijme, jak na první vyšetření, tak na kontrolní vyšetření, musí škola připravit následující 

materiály. U žáka, který školské poradenské zařízení navštíví poprvé, je to vyhodnocený plán 

pedagogické podpory a Mapa školy – tedy materiální a personální zabezpečení školy (tento 

dokument obsahuje např. počet žáků ve třídě, z toho počet žáků s II. – V. stupněm 

podpůrných opatření, počet nadaných žáků, přítomnost asistenta pedagoga, školní psycholog, 

bezbariérovost, specifické pomůcky atd.) U žáků, kteří již v minulosti byli ve školském 

poradenském zařízení vyšetřeni, škola předkládá realizovaná opatření s vyhodnocením a 

Mapu školy (viz výše.)  

Školské poradenské zařízení žáka vyšetří, návrh podpůrných opatření (zejména podpůrná 

opatření personálního charakteru = asistenta pedagoga, pedagogickou intervenci) konzultuje 

se školou a „doladí“ nastavení podpůrných opatření žákovi na míru. Pro tuto konzultaci byla 

ustanovena jako koordinátorka inkluze ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská, neboť se jedná 

většinou o personální záležitost – zda a dokdy je škola schopna zajistit asistenta pedagoga či 

zakoupit konkrétní pomůcku či realizovat pedagogickou intervenci. 

Škola po obdržení doporučení ze školského poradenského zařízení vše konzultuje se 

zákonnými zástupci a po podpisu začíná realizaci podpůrných opatření. U některých 

podpůrných opatření (asistent pedagoga, pedagogická intervence, kompenzační pomůcky) je 

podle zákona tzv. normovaná finanční náročnost, kdy je právními předpisy přesně stanoveno, 

kolik prostředků škola na jejich realizaci získá.  Škola o ně musí vždy ve stanovenou dobu 

zažádat ministerstvo přes výkaz R 44.   Ostatní podpůrná opatření jsou bez normované 

finanční náročnosti (tedy zcela v režii školy).  

Nástupem změn se velmi zintenzivnila komunikace školy s pedagogicko – psychologickými 

poradnami i speciálně pedagogickými centry, kdy konzultujeme každý konkrétní případ. Do 

jednání se školskými poradenskými zařízeními vstupuje jednak výše zmíněná koordinátorka 

inkluze – ředitelka školy, ale také výchovná poradkyně Mgr. Eva Kloudová (k doladění 

podrobností tak, aby vše bylo směřováno k nejlepšímu zájmu žáků). 

Školní rok 2016/2017  

K 30.06.2017 škola pečovala celkem o 96 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a o 

žáky nadané. Z toho 33 žáků má nastavenu péči podle staré legislativy. Péče o 63 žáků, 

kteří byli buď nově vyšetřeni ve ŠPZ nebo byli nediagnostikováni, je rozložena podle 

podpůrných opatření následovně:  

Stupeň podpůrných 

opatření  
I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Celkem 

1. stupeň PO 8 3 11 

2. stupeň PO 18 12 30 

3. stupeň PO 16 6 22 

 

Všichni žáci měli zpracovaný buď plán pedagogické podpory – vyhodnocen po 3 měsících, 

nebo plán pedagogické podpory v podobě podpůrných opatření na dobu celého školního 

roku – vyhodnocení se zákonnými zástupci vždy na konzultačním dnu a závěrečné 



vyhodnocení na konci školního roku, nebo individuální vzdělávací plán – vyhodnocování 

každý měsíc u žáků s minimalizovanými výstupy, u ostatních vyhodnocování na 

konzultačním dnu se zákonnými zástupci a celkové vyhodnocení na konci školního roku. 

Vyhodnocování všech podpůrných opatření je nutné pro kontrolu správnosti jejich použití, 

pro reflexi aktuálního stavu žáka (možný podnět pro rediagnostiku ještě před kontrolním 

vyšetřením). Formulář pro plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán je dán 

vyhláškou. Škola se tedy rozhodla formulář pro PLPP použít také pro vypracování plánu 

podpůrných opatření pro žáky již v poradenském zařízení vyšetřené.  

K 30. 6. 2017 škola vypracovala 27 plánů pedagogické podpory před odesláním žáka do 

školského poradenského zařízení, 50 plánů podpůrných opatření na základě doporučení 

školského poradenského zařízení (někteří žáci nejprve plán podpůrných opatření a až po 

kontrole IVP) a pro 22 žáků individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) na základě 

doporučení školského poradenského zařízení. Po kontrolním vyšetření byl jeden IVP změněn 

pouze na práci dle podpůrných opatření. Některá již obdržená opatření nabývají platnost až od 

01. 09. 2017, kdy k tomuto datu bude škola podle IVP vzdělávat již 24 žáků. Podle 

minimalizovaných výstupů RVP ZV leden 2016 jsme vzdělávali 9 žáků.  

Pedagogická intervence  

Škola poskytovala celkem 7 žákům pedagogickou intervenci v následujícím rozložení.  

Pedagogická intervence pro žáky cizince – 3 hodiny týdně - žák 6. a 8. ročníku  

- 1 hodina týdně - žák 5. ročníku  

 

Pedagogická intervence – 1 hodina týdně – 2 žáci 1. ročníku, 2 žáci 2. ročníku.  

Asistent pedagoga  

Podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga bylo přiznáno 22 žákům, zajišťováno je 15 

pracovníky, protože někteří žáci mají asistenta sdíleného, tedy bez normované finanční 

náročnosti. Asistent pedagoga je tedy přidělen více žákům v jedné třídě.  

Asistenti pedagoga se scházejí 1x měsíčně s vedením školy, výchovnou poradkyní a školním 

psychologem na schůzkách, kde se probírají organizační potřeby, hovoří se o úspěších i o 

potřebách školy a asistentů pedagoga.  

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními: 

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice  

a) Pracoviště Pardubice – 4 žáci (1 žák bude vyšetřen v září 2017, měl dosud pouze 1. 

stupeň podpory) 

b) Pracoviště Chrudim – 85 žáků (5 žáků bude vyšetřeno v září 2017, měli dosud pouze 

1. stupeň podpory) 

 

 

Speciálně pedagogické centrum Svítání Pardubice – 1 žák s těžkým tělesným postižením  

Speciálně pedagogické centrum Skuteč – navázání spolupráce – od školního roku 2017/2018 

péče o žáky s LMP.  

Výchovné poradenství – práce s kolektivy tříd 

V rámci individuálního projektu z OPVV Inkluze, kdy jsme partnery bez finanční spoluúčasti 

v CCV Pardubice, získala škola možnost supervize. Tu realizovala PhDr. Andrea Troníčková, 

zástupkyně ředitele PPP Pardubice, jedenkrát měsíčně. Supervize probíhá formou návštěv ve 

třídách, konzultací s koordinátorkou inkluze, výchovnou poradkyní, třídními učiteli a podle 

potřeby i s učiteli jednotlivých předmětů II. stupně ZŠ. Tato supervizní činnost je celou 

školou hodnocena jako velmi přínosná. 

V rámci řešení vztahových problémů v kolektivu byla v šesti třídách realizovaná 

sociometrická šetření (SO-RA-D). Ve třech třídách I. stupně ZŠ realizovala šetření 

supervizorka PhDr. Andrea Troníčková. Ve 3 třídách II. stupně ZŠ realizovala SO-RA-D 

https://www.ppp-pardubice.cz/


výchovná poradkyně školy. Na základě výsledků šetření byla nastavena spolupráce třídních 

učitelů, školního psychologa a tříd ke zlepšení klimatu ve třídách. Na této problematice také 

spolupracuje s výše uvedenými metodička prevence Mgr. Ivana Celnarová, která realizovala 

v několika třídách program Kočičí zahrada (zaměřen na vztahy ve třídách – dále viz. kapitola 

o činnosti metodiků prevence ve škole). 

 Výchovná poradkyně v rámci školního poradenského pracoviště velmi úzce spolupracovala 

se školním psychologem, školními metodiky prevence, koordinátorkou inkluze a školní 

asistentkou.  

V naší základní škole se po celý školní rok 2016/2017 scházela pracovní skupina Inkluze, 

která vznikla jako jedna ze tří pracovních skupin v rámci tvorby MAP ORP Chrudim. 

Vedoucí této skupiny je Mgr. Lenka Budínská, ředitelka ZŠ Chrast, členy jsou další 

pedagogové ZŠ Chrast, výchovná poradkyně ZŠ Chrast, ředitel ZŠ Školní náměstí Chrudim, 

ředitelka MŠ Strojařů Chrudim, pedagožka ze ZŠ speciální Heřmanův Městec a Mgr. E. 

Feyfarová za MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.. 

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Kloudová se stala v rámci projektu MAP ORP Chrudim 

místním lídrem v rámci pracovní skupiny Inkluze a ve škole byl realizován workshop na téma 

Inkluze v praxi, kterého se zúčastnili pedagogové a asistenti pedagogů ze škol v regionu. 

Workshop byl hodnocen účastníky velmi kladně a byla dohodnuta další spolupráce pro 

podzim 2017 nad změnami v legislativě … 

Naše škola se stala v další oblasti centrem kolegiálního poradenství a naše činnost tak 

přesahuje rámec naší příspěvkové organizace. Daří se nám naplňovat již ve třech oblastech 

myšlenku fungování Základní školy, Chrast, okres Chrudim jako komunitního centra a centra 

kolegiální podpory nejen pro region, ale také pro celý Pardubický kraj. 

 

 

 

Přijímací řízení na SŠ, vycházející žáci 

Přehled vycházejících žáků: 

Z 9. tříd odchází 45 žáků, z nižších ročníků po splnění devíti let povinné šk. docházky 3 

žáci, z 5. roč. na osmileté gymnázium 2 žáci: 

 Tříletý učební obor                                                            17 žáků 

 SŠ odborné školy a odborný obor na gymnáziu   19 žáků 

 Gymnázium čtyřleté                                         6 žáků  

 Gymnázium osmileté                                                                     2 žáci  

 Konzervatoř                                                                                   1 žák 

 Střední škola s uměleckým zaměřením s talent. zkouškou           5 žáků 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maturitní obor celkem                                                                31 žák  

Učební obor                                                                                17 žáků 

Gymnázium osmileté                                                                    2 žáci  

 

Celkem školu opouští 50 žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy: 

 

PŘEHLED 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 

Bakalářské studium 

Výchova ke zdraví a 

Chemie 

T. Grassinger UK Praha 3. ročník – 

rozložení studia 

Plánuje dokončit 

studium v září 

2017, je přijat na 

navazující 

magisterské 

studium 

Bakalářské studium 

Výchova ke zdraví a 

Základy společenských 

věd 

Z. Volejník UK Praha 3. ročník – 

dokončil studia 

Přijat na navazující 

magisterské 

studium 

 

 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky-prohlubování odb.kvalifikace 

Kdy Kdo Kde  Co Kč 

7.11.2017  Budínská Nadační fond 8 

pilířů Dolní 

Libchavy 

 

Týmová dílna 

ředitelů škol 

1 500,- 

Únor, březen, 

duben 2017 

Budínská Koučink akademie, 

s.r.o. Dolní 

Libchavy 

 

Vedení týmu učitelů 5 391,- 

22.11.2016 Budínská 

Červová 

Institut pro rozvoj 

zaměstnavatelů 

ČR, z.s. 

 

Konference Školství 

2017 

2x 690,-Kč 

22.2.2017 Budínská Dita Olchavová Jak efektivně jednat 

s rodiči 

1 500,-  

6.10.2016 Červová Fakta s.r.o. Praha 

 

Cestovní náhrady ve 

školách a školských 

zařízeních  

1 290,-  

14.3. 2017 Budínská CCV Jezerka o.p.s. 

 

Seminář pro vedoucí 

pracovníky ve 

školství 

2 290,-  

5.4.2017 Červová Seminaria Zdravotní rizika dětí 

ve školách a na 

školních výjezdech 

2 069,-Kč 

31.5. 2017  Červová Mascotte s.r.o. Zajištění bezpečnosti 

při pořádání školních 

a mimoškolních akcí 

5 432,-Kč 



 

Studium pro výchovné a kariérové poradce 

Kdy Kdo Kde Co Kč 

2.11.2016 Budínská, 

Kloudová 

Pasparta Praha Asistent pedagoga 

ve víru změn  

1 090,- 

29.5.2017 Kloudová 

 

OTIDEA a.s. Praha Postup školy při 

realizaci 2. – 5. 

stupně podpůrných 

opatření  

1 923,- Kč 

22.02.2017  Budínská, 

Kloudová 

Jana Olchavová 

Praha 

Jak efektivně 

jednat s rodiči 

1 350,- Kč 

1 500,-Kč 

15.-26.5.2017 Budínská ATC metod prof. 

Feuersteina, Praha 

Dynamické 

vyšetření LPAD 

24 000,-Kč 

(třetí týden 

v říjnu 

2017 je 

v této 

ceně) 

13.9. 2016 Kloudová CCV Pardubice Vzdor a 

tvrdohlavost u 

předškolních dětí 

zdarma 

25.10.2016 Kloudová  KÚ Pardubického 

kraje 

 Právní 

odpovědnost 

rizikového chování 

zdarma 

29.3.2017 Kloudová, 

Budínská 

KÚ Pardubického 

kraje 

 Informační 

seminář o způsobu 

vykazování údajů 

o podpůrných 

opatřeních 

zdarma 

23.11.2016 Kloudová PPP Pardubice  Setkání 

výchovných 

poradců 

zdarma 

20.2.2017 Kloudová NIDV - KIPR Zkušenosti se 

zajištěním podpory 

ve vzdělávání žáků 

se speciálními 

vzdělávacími 

potřebami ve 

školách 

zdarma 

19.10.2016 Kloudová  Qiido  Konference 

„Vzdělávání a 

rozvoj MiND“ 

zdarma 

11.5.2017 Kloudová Qiido  

ZŠ Hálkova 

Olomouc 

Příklady dobré 

praxe ve 

vzdělávání  MiND 

zdarma 

28.11.2016 

13.12.2016 

4.1.2017 

17.1.2017 

31.1.2017 

21.2.2017 

Kloudová, 

Budínská, 

Dvořáková 

Qiido  Úvodní a 

závěrečný seminář 

„Vzdělávání a 

rozvoj MiND“ 

+ webináře 

Zdarma 

v rámci 

projektu 

společnosti 

Qiido 



20.10.2016 Budínská, 

Kloudová 

Nakladatelství Dr. 

Josef RAABE, 

Praha 

II.Mezioborová 

konference 

ADHD 

1 190,-Kč 

22.9.2016-

23.9.2016 

Kloudová 

Budínská 

Asociace 

výchovných 

poradců, o.s. 

Kongresové dny 

výchovného 

poradenství  

2x 2 200,-

Kč 

26.4.2017 Budínská Pasparta, s.r.o. 

Praha 

Konference 

Zamotaná hlava, 

aneb pomozme 

asistentům 

pedagoga v jejich 

práci 

1 090,- 

22.3.2017 Budínská, 

Kloudová, 

Celnarová 

Seminaria, s.r.o. STOP šikaně ve 

škole – nový 

souboj s nešvarem 

5 862,-  

(za 3 

účastníky 

po slevě) 

  

 

 

Specializovaná činnost – informační a komunikační technologie 

 

15.11.2016-

16.11.2016 

Budínská 

Kmošková 

NIDV Pardubice  Digitální technologie 

ve výuce – praktické 

využití ve výuce 

2 600,-Kč 

21.3.2017 Kmošková 

Budínská 

IDG Czech 

republic, a.s. 

Konference ICT ve 

školství 

606,-Kč 

25.4.2017 Kmošková Microsoft Microsoft Demo day 0,- 

5.10.2016 Kmošková Microsoft Roadshow pro školy 0,- 

3.11.2016 Kmošková, 

Budínská, 

ZŠ Krouna Smart point 0,- 

5.12.2016 Kmošková Delta – SŠ 

informatiky a 

ekonomie, 

CzechITas 

Akademie 

programování 

0,- 

 

Specializovaná činnost – prevence rizikového chování 

Kdo  Organizuje  Co Kč Kdy 

Celnarová Infra s.r.o. Brno Konference 

Škola s pravidly, 

limity a rituály 

1 500,- Kč 19.5.2017 

     

Celnarová Magdaléna, o.p.s. Kurz Kočičí 

zahrada 

1 500,- Kč 30. 3. 2017 

Svobodová J. Nina Suchomelová Online kurz 5 

neděl džungle 

před tabulí 

960,- březen a 

duben 2017 

 

Specializovaná činnost – studium k prohlubování kvalifikace 

Učitel  Pořádající 

organizace 

Název akce Kurzovné 

-částka v 

termín 



Kč 

Kmošková, 

Budínská 

Kellnerova 

nadace 

Úvodní seminář 

k zapojení do 

projektu 

Pomáháme 

školám k 

úspěchu 

0,- 10.11.2016 

A. Malinská 

 

META, o.p.s. 

Společnost 

pro 

příležitosti 

mladých 

migrantů, 

Praha  

Výuka češtiny 

jako druhého 

jazyka  

(120 hodin) 

3 500,-

Kč  

říjen 2016 – červen 2017 

A.Malinská 

 

META, o.p.s. 

Společnost 

pro 

příležitosti 

mladých 

migrantů, 

Praha 

HELLO 

CZECH 

REPUBLIC-Jak 

pracovat 

s tématy 

migrace a 

identity 

0,-Kč  24.11.2016  

A.Malinská  CCV 

Pardubice 

Komunikace a 

řešení problémů 

s 

„problémovými“ 

rodiči 

1 000,- 2.3.2017 

A.Malinská NIDV Hry ve výuce 

češtiny jako 

cizího nebo 

druhého  jazyka 

zdarma 5.12.2016 

Kloudová KÚ 

Pardubického 

kraje 

Dotační 

příležitosti 

k aktuálním 

výzvám IROP 

zdarma 9.11.2016 

Šumpíková, 

Zástěrová, 

Horáková 

Tvořivá 

škola, z.s. 

Čtenářská 

gramotnost 

tvořivě – 4. a 

5.r. ZŠ 

Celkem 

12 750,- 

 

Palatová, 

Dvořáková 

CCV 

Pardubice 

Cvičení ke 

zlepšení 

spolupráce 

mozkových 

hemisfér 

2 x 

1 000,-

Kč 

19.10.2016 

Grassinger Consulteco 

s.r.o. 

Mladá 

Boleslav 

Aplikace 

nového značení 

dle předpisů ve 

výuce chemie 

1 646,-  

Kloudová, 

Chaloupková, 

Dvořáková 

Qiido, 

nadační fond 

Vzdělávání a 

rozvoj MiND 

300,- Kč 19.10.2016 



Dvořáková CCV 

PPardubice 

Kolektivní 

logopedická 

péče vedená 

logopedickým 

asistentem  

1 000,- 21.10.2016 

Šumpíková 

Kodešová 

Salfická 

Nakl. 

FRAUS 

Chrudim 

Rozvoj 

matematické 

gramotnosti v 

praxi 

Celkem 

2 228,- 

20.10.2016 

Šumpíková, 

Celnarová 

Tvořivá 

škola, z.s. 

Letní škola 

Velehrad – 

Činnostní učení 

AJ ve výuce 3. – 

5. ročníku 

Celkem 

12 500,- 

Srpen 2017 

Šumpíková 

Salfická  

CCV 

Pardubice 

Genetická 

metoda čtení v 

praxi 

2x700,-

Kč 

28.2.2017 

Celnarová 

Volejník 

CEDU Praha Demokratická 

škola 

2x 1090,-

Kč 

20.-22.4.2017 

Kodešová, 

Dvořáková 

H-mat,o.p.s. Letní škola 

Škola Hejného 

metody na I.st. 

2x 

6 400,- 

18.7. – 21.7.2017 

Celnarová Zebra s.r.o. Kurz AJ jarní 

semestr 

3 590,- Únor – červen 2017 

Dvořáková Rodinné 

integrační 

centrum 

Pardubice 

Poruchy 

autistického 

spektra bez 

intelektového 

handicapu, 

Aspergerův 

syndrom, 

autismus, 

přístupy a 

metody práce 

1 400,- 9.11.2016 

Dvořáková CCV 

Pardubice 

Metody práce u 

dětí s poruchou 

autistického 

spektra, 

strukturované 

učení 

zdarma 6.6.2017 

Malinská Amadeus 

Records 

Hudba nás baví 1 900,- 5.11.2016 

Malinská  Akademie 

literárních 

novin Praha 

Média a my I. 1 803,- 12.10.2016 

Malinská  Akademie 

literárních 

novin Praha 

Média a my II. 2 299,- 13.-14.3.2017 

Malinská CCV 

Pardubice 

Tvořivá práce 

s hlasem – cesta 

1 000,-

Kč 

1.6.2017 



k rozvoji 

hudebnosti a 

zpěvnosti dětí 

Dvořáková, 

Budínská  

CCV 

Pardubice 

Spolupráce 

s rodiči dítěte 

v době od zápisu 

k zahájení 

povinné školní 

docházky 

2x 1500,- 28.2.2017 

Novák MŠMT Konference 

k Hodina 

pohybu navíc 

0,- 20.9.2016, 8.6.2017 

Novák  Bezpečný 

provoz herních a 

sportovních 

zařízení 

1 550,- 4.10.2016 

Modráčková MŠMT 

POKOS 

Ležáky 

Obrana státu zdarma 13.10.2016 

Modráčková, 

Budínská 

SKIP ČR 

Praha 

Příručka pro 

školní 

knihovníky 

2 x 300,- 5.5.2017 

Svobodová CCV 

Pardubice 

Papírová fyzika 

a matematika 

 14.3.2017 

Svobodová, 

Kmošková 

Škoda Auto 

+ AISIS 

Věda má 

budoucnost 

0,- 30.3., 31.3., 24.4., 30.5.2017 

Kodešová Krajská 

knihovna 

Pardubice 

Akreditovaný 

kurz pro 

sbormistry a 

hudebníky 

2 000,-

Kč 

17.9.2016, 15.10.2016, 

12.11.2016 

Žejdlíková Nadace 

Depositum 

Bonum 

Fyzikální elixír 0 10x za školní rok 

Žejdlíková Nadace 

Depositum 

Bonum 

konference 300,- Kč 12. – 14.5.2017 

Žejdlíková Náchod Dílny – pokusy, 

výrobky, 

přednášky 

0 Kč 16. -18. 9. 2016 

 

 

 

Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace ŠVP 

Kdy   Kdo Kde Co Kč 

30.8.2017 Kloudová, 

Červová, 

Budínská 

NIDV 

Pardubice 

Konzultace 

k zařazení 

minimalizovaných 

výstupů do ŠVP 

zdarma 

    

Studium- specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 



Kdo  Kde pořádá Kč                                 Kdy 

Horáková  

Palatová 

Paleta 

 

 

Konference 

EVVO 

 

 

250,- Kč 

 

29.11. 2016 

 

 

 

 

 

Společné vzdělávání celého pedagogického sboru 

Kdo Pořádal Co Kč Kdy 

Celý pedagogický 

sbor 

PhDr. Z. 

Martínek 

Specifické 

poruchy učení 

 5 000,-Kč 25.8.2016 

Celý pedagogický 

sbor  

Dita 

Olchavová 

Jak se připravit 

na rozvojové 

plány 

11 000,- 15. 5. 2017 

Celý pedagogický 

sbor 

CCV 

Pardubice 

v rámci 

projektu 

Inkluze 

Metodické 

setkání Mgr. 

Veselá – 

Školní nekázeň 

Zdarma projekt Inkluze 2.5. a 

3.5.2017 

Pedagogové I.st. 

Palatová 

Chaloupková 

Zástěrová 

CCV 

Pardubice 

v rámci 

projektu 

Inkluze 

Metoda 

Grunnlaget 

Zdarma projekt Inkluze 22.5. a 

23.5.2017 

 

Školní družina a školní klub 

Kdy Kdo Kde Co Kč 

13.10.2016 Kurbelová, 

Dušková 

CCV 

Pardubice 

Zásady koncepční práce ve školní 

družině a ve školním klubu 

2x1400,- 

     

     

     

 

 

Školní jídelna+ provozní zaměstnanci 

Kdy  Kdo Kde Co Kč 

duben, 

květen 

2017 

Kratochvílová Pardubice Kurz účetnictví pro začínající 

a méně pokročilé 

7 500,- 

3.5.2017 Kratochvílová Pardubice Spisová a archívní služba 1 990,- 

4.10.206 Moravčíková, 

Drápalová 

 VIS Plzeň – 

Pardubice  

Krajská konference stravování 

ŠJ 

1 000,- 

26.10.2016 Moravčíková Seminář ŠJ 

Pardubického 

kraje - Ing. Bc. 

Štefančík   

Seminář ŠJ  300,- 

9.3.2017 Moravčíková, Chrudim  Hygienické minimum               4x250,- 



Brychnáčová 

Pavlíková, 

Slanářová 

 

                    

 Moravčíková VIS Plzeň - 

Pardubice 

Krajská konference hrom. str. 

Jaro 2017   

1 000,- 

23.8.2017 Moravčíková Pardubice Pracovní setkání vedoucích ŠJ 

Pard. kraje  Ing. Štefančík   

O,- 

 

Na základě poznatků, získaných na seminářích a akcích v rámci DVPP, používají učitelé naší 

školy aktivizační metody a formy práce 

 

 

 

 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Pěvecké sbory Zvoneček, Zvonky 

Akce a reprezentace školy: 

M. 

Kodešová 

Zvonky  Soustředění sboru 26.10.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky  Soustředění sboru 19.11.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky, 

Zvoneček 

Adventní jarmark 

ZŠ Chrast 

Vystoupení 24.11.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční koncert Vystoupení v Lozicích  27.11.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční koncert Vystoupení ve Vrbatově 

Kostelci  

2.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční koncert Vystoupení 

v Třemošnici 

6.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční koncert Vystoupení v Dřeveši 18.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční koncert Vystoupení ve Vojnově 

Městci 

11.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční koncert Vystoupení v Nových 

Hradech 

4.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční zpívání 

pro spolužáky 

Vystoupení v ZŠ Chrast  22.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční koncert Vystoupení v Domě 

s pečovatelskou službou 

Chrast  

12.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky Vánoční koncert Vystoupení 

v Pardubicích 

18.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky, 

Zvoneček 

Vánoční koncert Vystoupení v Chrasti 27.12.2016 

M. 

Kodešová 

Zvonky  Soustředění sboru 3.2.2017 



M. 

Kodešová 

Zvonky Krajská přehlídka  3.4.2017 

M. 

Kodešová 

Zvonky, 

Zvoneček 

Velikonoční 

jarmark 

Vystoupení 10.4.2017 

M. 

Kodešová 

Zvonky, 

Zvoneček 

Koncert pro 

I.stupeň  

Vystoupení v ZŠ Chrast 31.3.2017 

M. 

Kodešová 

Zvonky, 

Zvoneček 

Přírodní divadlo Vystoupení v přírodním 

divadle 

14.5.2017 

 

Zapojení žáků do charitativních akcí – p.uč. Volejník 

Sbírka Občanského sdružení Život dětem –840,-Kč 

Sbírka Český den proti rakovině – 6 168,-Kč 

Víčka pro Míšu – odevzdáno panu Tereskovi 794,63 kg 

Fond SIDUS – 4 387,-Kč 

Sněhuláci pro Afriku – žákovský parlament a p.uč. Celnarová – 1 420,-Kč 

 

Adventní jarmark se konal 24.11.2016. Čistý zisk z adventního jarmarku je 7 545,- Kč 

(SRPDŠ). Vystoupil jako již tradičně Zvoneček, štrúdl a punč chutnaly a téměř všechny 

výrobky se prodaly. 

 

Velikonoční jarmark - v ZŠ Chrast  se opět zpívalo 11.4.2017 (Zvoneček), mlsalo a 

nakupovalo se se slevami... Letos se hrálo i divadlo (třída 4.A) Čistý zisk je 9 131,- ( SRPŠ) 

  

25. školní akademie – „České pecky dnešní doby“  21. 6. a 22. 6. 2017 byla letos opět 

dílem našich žáků od názvu až po výběr hudby. Výtěžek 17 661,-Kč (SRPŠ). 

 

Další prezentace školy: 

Webové stránky školy, příspěvky do regionálního tisku Chrastecké ohlasy, příspěvky do 

Chrudimského deníku. 
 

 

IX. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, kontroly 

Inspekční činnost ČŠI – neproběhla. 

 

Počet informací podle zákona č.106/1999 Sb. v bodech a – d………………. 0. 

 

Kontroly  

Kontrola účetní evidence a hospodárnosti použití obecních finančních prostředků v ZŠ Chrast 

finančním výborem Města Chrast – 12. 9. 2016.  

 

Ostatní kontroly a revize probíhaly v souladu s plánem BOZP, výsledky byly vždy předány 

zřizovateli, protokoly jsou uloženy v ředitelně školy. Drobné závady byly odstraněny, 

všechny revize byly bez závad.  

 

Prověrka BOZP 6. 4. - 7. 4. 2017. 

 

Řešení stížností 

Nebyla řešena žádná stížnost. 



 

 

X. základní údaje o hospodaření školy 

Podklady o hospodaření školy jsou za rok 2016 a I. pololetí 2017. 

Podklady: Rozpis dotací k 31. 12. 2016 

  Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za r. 2016 

  Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2016 

  Rozpis dotací k 30. 6. 2017  

Dále viz celostátní podklady   -  Údaje o finančním vypořádání ZŠ Chrast (výsledovky) 

     Výkaz zisku a ztráty 

     Příloha organizačních složek státu 

     Rozvaha org. složek státu 

Tyto doklady za r. 2016 a I. pololetí 2017 jsou uloženy v kanceláři školy. 

 

Dary  

Sponzorské dary peněžité účelově neurčené - 0 

 

Sponzorské dary peněžité účelově určené - schválené zřizovatelem 

 SRPDŠ – 154 550,-Kč na předem dohodnuté platby dle rozpisu 

Sponzorské dary věcné 

 míče v celkové hodnotě 12 000,-Kč – dotace MŠMT na projekt Hodina pohybu navíc 

 

Sponzorské dary věcné – schváleno zřizovatelem - 0 

 

 

Rodiče žáků – drobnosti a sladkosti na školu v přírodě (2. A, B + 4. A, B.), papíry pro třídy, 

sladkosti a drobnosti na LVVZ – rozdávají přímo na akci děti spolužákům 

 

 

Sponzoři školního klubu: Celoročně činnost jednotlivých zájmových kroužku sponzorují 

vedoucí. Ve školním roce 2015/2016 to byl pan Jiří Hájek. Velkou pomocí jsou pro činnost 

školního klubu drobné dárky od rodičů a přátel školního klubu, kterými přispívají na ceny 

pro účastníky turnajů a jednotlivých akcí. Tyto ceny si rodiče při turnajích sami dětem 

rozdávají.  

 

Doplňková činnost se začala realizovat od 1.9.2008 – ve školním roce 2015/2016 se jednalo 

o tyto aktivity – pronájem několika učeben a tělocvičny Komunitní škole Chrast, o.s., 

pronájem tělocvičny taneční škole Bohémia – p. Černá, dále pronájem malé tělocvičny p. 

Peškovi – Zumba, pronájem 1 učebny společnosti Kroužky CR Východ. Ve školní jídelně se 

od 1. 12. 2009 vaří i pro cizí strávníky.  

 

Aktivity školy 2016/2017 - nové materiální vybavení školy, pomůcky:  

 stoly a židle do školního klubu 

 dokoupení drobného nádobí do ŠJ, zakoupení robotu 

 mikrovlnná trouba do ŠJ – dietní stravování 

 nábytek, stoly a židle, koberec do 1 oddělení školní družiny (červenec – srpen 2017) 

 vybavení místnosti pro školního psychologa – podlaha, vymalování, nábytek (únor 

2017) 

 letní učebna byla vybavena ostnatými pásy na trámech proti usedání ptactva 

 Mapy a nástěnné obrazy na jednotlivé předměty 



 Notebooky do dvou nových oddělení ŠD (nezbytné ke sledování kamery u vchodu do 

školy) 

 Mobilní telefony do dvou nových oddělení ŠD, pro školního psychologa a do 

sborovny na II.st. 

 Kopírka do sborovny II.st. 

 Malá kopírka I.st. (p.uč. Celnarová) 

 Jednomístné lavice pro možnost poskytování podpůrných opatření žáků s poruchou 

pozornosti nebo chování (do všech tříd dle požadavků pedagogů a potřeb žáků) 

 Koberce do všech tříd I. stupně 

 Bílé nalepovací tabule do tříd II.st. pro výuku českého jazyka (větný rozbor) 

 Potahy na darovanou sedací soupravu do kabinetu školního poradenského pracoviště 

 Klávesy pro výuku hudební výchovy na II.st. 

 Ptačí budky pro výuku ekologického praktika 

 Drobné vybavení pro TV 

 Licence Terasoft, Včelka, Fred – výukové programy 

 Skříňky na potřeby VV a Tv do tříd II.st. 

 Rolety do oken na staré budově do náměstí 

 Skříňky pro asistentky pedagoga 

 Sekačka na trávu 

 Tablety do tříd I. stupně 

 Notebook do ředitelny a do školní jídelny 

 Hlásič oxidu uhelnatého do kotelny 

Aktivity školy 2016/2017 - opravy:  

 Podzim 2016 – nezbytné opravy v ŠJ – následně vyhodnoceno zřizovatelem, že se 

přistoupí k celkové rekonstrukci 

 Komín u plynového kotle v ŠJ 

 Celková rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny (z fin. prostředků 

zřizovatele, škola se podílela finančně na vícepracích – rozvaděč el.ektřiny, obklad 

jedné stěny v ŠJ laminem) 

 Vymalování schodiště u tělocvičny na staré budově, místnosti pro oddělení ŠD 

 Běžné opravy výmalby znečištěné běžným provozem – třídy, chodby – z fin. 

prostředků na provoz školy. 

 Drobné opravy – kopírky, sekačka, instalace regulačních kohoutů na radiátorech v celé 

škole, opravovány byly průběžně plynové kotle v ŠJ a ve staré budově 

 Oprava plošiny pro tělesně postižené ve školní jídelně 

 Výměny lamp do diaprojektorů – průběžně dle potřeby 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, aktivity školy 

 

A)Škola se profiluje rozvojem osobnostní a sociální výchovy žáků, činností žákovského 

parlamentu, rozvojem čtenářské a finanční gramotnosti, vytvářením estetického prostředí 

uvnitř školy i v jejím okolí na školní zahradě a školním dvoře, projektovým vyučováním a 

zařazováním prvků integrované tematické výuky, environmentální výchovou, nabídkou 

zájmové činnosti ve školním klubu, kroužky provozovanými mimo školní klub a péčí o 

integrované žáky, rovněž také mezinárodní spoluprací e-Twinning a spoluprací s Komunitní 

školou Chrast, z.s., která je centrem celoživotního učení ve městě (Komunitní škola si 

pronajímá prostory v budově školy, učitelé jsou lektory některých kroužků, Kom. škola 

veškerý svůj zisk věnuje Základní škole Chrast). 

 

A.1) Osobnostní a sociální výchova (OSV) 



V  6. – 9. ročníku je zařazen do učebního plánu vzdělávací předmět Výchova osobnosti – 

vždy první vyučovací hodina v pondělí s třídním učitelem.  

V 1. – 5. ročníku jsou v pondělí 1. hodinu zařazovány třídnické čtvrthodinky zaměřené na 

OSV. 

 

Velcí malým 

- 1. 6. 2016 – 9. ročníky uspořádaly Den dětí pro I. stupeň (soutěže)  

- 5. 12. 2016 Mikulášská nadílka pro I. st. (IX.A, B) 

- 23.6.2017 uspořádala IX.A sportovní den pro celou školu  

 

Děti dětem  

Sběr starého papíru spolu se SRPŠ - na podzim 2016 třída VIII. A (celkem utržili 16 443,-Kč, 

na jaře 2017 žáci VIII. B celkem utržili 17 587,-Kč. Aktivita byla opět nazvána „Seber papír, 

zachraň strom a kup knihu“  - za polovinu částky budou nakoupeny knihy do školní knihovny, 

polovina výtěžku jde třídám (na žádost SRPŠ).  

Žáci 6. – 9. ročníku (mladší ve svém volném čase, deváťáci v rámci předmětu Elektronika) 

pod vedením p. uč. Žejdlíkové vyrobili svítící vánoční stromečky a uspořádali z nich vánoční 

výstavu pro celou školu. 

 

Vzájemné vyučování = vrstevnické učení  

Žáci 4. třídy připravili pro prvňáky projekt na téma třídění odpadů. 

 

Adaptační kurz ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti, se uskutečnil od 12.9.2016 do 

14.9.2016.  Žáci se seznámili mezi sebou, se svými třídními učiteli. Podle rozpracování v ŠVP 

jsou na adaptačním kurzu rozvíjeny kompetence žáků a naplňována vybraná průřezová 

témata. Žáci si zde tvoří pravidla tříd a na aktivity z adaptačního kurzu se navazuje 

v hodinách Výchovy osobnosti. 

 

 

Žákovský parlament funguje ve škole od školního roku 2008/2009, v letošním školním roce 

se na jeho vedení podíleli p. uč. Mgr. I. Celnarová, částečně p.uč. Z. Volejník a p.uč. Mgr. J. 

Zemanová a ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská.  

Zapojení do projektu Demokratická škola 

Naše škola byla vybrána v roce 2010 jako jediná v Pardubickém kraji do projektu Žákovské 

parlamenty SOS, který vede organizace Centrum demokratického učení (CEDU) Praha. 

Cílem tohoto projektu bylo po tři roky vzdělávat tým pedagogů z vybraných škol, ověřit 

metodické materiály jak pro žáky, tak pro učitele pracující se žákovským parlamentem, 

pracovat s celým sborem školy a hlavně se samotným žákovským parlamentem. V letech 

2013 – 2017 probíhá období udržitelnosti projektu. Dne 18. 11. 2013 byl Základní škole, 

Chrast, okres Chrudim udělen Certifikát Konzultační centrum pro činnost žákovských 

parlamentů v Pardubickém kraji.  Akce pedagogů a žáků: 

 Doplňkové volby do ŽP 

 Ve středu 12. 10. 2016 se konala v budově Krajského úřadu Pardubického kraje 1. 

konference žákovských parlamentů v Pardubickém kraji pod záštitou náměstkyně 

hejtmana Ing. Jany Pernicové. Pořádajícími školami byla Základní škola, Chrast, okres 

Chrudim a Základní škola z Jablonného nad Orlicí. Za odbor školství Pardubického 

kraje přivítala žáky a učitele Mgr. Hana Pochobradská a Mgr. Ažurová. Následně 

pohovořila starostka města Chrast paní Martina Lacmanová, která ocenila zapojení 



žáků do jejich školní samosprávy. Děti se tak podle jejích slov budou v budoucnu 

umět kultivovaně zapojit do veřejného dění a nebudou lhostejné k dění kolem sebe. 

Ředitelka Základní školy Chrast Mgr. Lenka Budínská vyzdvihla akce, které žákovský 

parlament pořádá pro spolužáky i celou myšlenku demokratické školy. Žáky Základní 

školy z Jablonného nad Orlicí doprovázel Mgr. Ježek, který také pohovořil o činnosti 

jejich parlamentu. V téměř dvouhodinovém workshopu se děti rozdělily do skupin a 

diskutovaly o úspěšných aktivitách svých žákovských parlamentů. Výstupem byl 

plakát, který každá skupina prezentovala. Pro učitele byl určen workshop vedený Mgr. 

Eliškou Urbanovou z Centra pro demokratické učení Praha. Žáci i učitelé si toto 

pracovní dopoledne užili a odvezli si do svých škol spoustu námětů pro další činnost.  

 Akce ŽP pro spolužáky  

- 1 turnaj (ve florbalu) 

- Sněhuláci pro Afriku – velmi zdařilá charitativní akce, do které se již podruhé pod 

vedením ŽP a p.uč. I. Celnarové zapojila celá škola 

 Poradenství pro ŽP – spolupráce se školami v okolí (návštěvy učitelů z jiných ZŠ na 

zasedání našeho ŽP) 

 nástěnka žákovského parlamentu – v průběhu školního roku informuje žáky i 

návštěvníky školy o činnosti 

 kroniku ŽP vedou žákyně – členky ŽP 

 webové stránky ŽP, ohlasy do tisku – prezentují naši činnost 

 na webovém portálu Centra pro demokracii Praha prezentujeme činnost ŽP  

 na novém portále Školy pro demokracii prezentujeme to, jak plníme kritéria 

demokratické školy 

 Koordinátoři ŽP p.uč. Mgr. I.Celnarová a Z. Volejník se zúčastnili seminářů a 

konferencí CEDU - předávání zkušeností v činnosti ŽP v době udržitelnosti Projektu 

SOS Žákovské parlamenty 

Žákovský parlament 

Pro které 

třídy 

Název akce Stručný popis termín 

Školy 

Pardubického 

kraje 

Konference 

žákovských 

parlamentů PK 

Pardubice 

Příklady dobré praxe, kolegiální 

podpora 

10/2016 

1. – 9. Sněhuláci pro 

Afriku 

Charitativní akce (organizace) 02+03/2017 

1.-5. Chrast má 

talent 

Soutěž před porotou v libovolných 

disciplínách 

05/2017 

1. – 9. Školní 

akademie 

Hlasování o nejvhodnějším tématu 

podle návrhů ze tříd 

04/2016 

3. – 9. Florbalový 

turnaj 

Turnaj na přání žáků 01/2017 

Žák 

s tělesným 

postižení 

Fond Sidus Podání žádosti o příspěvek 04/2017 

 

 

Projektový den – Jak žijí děti na světě  



Dne 25. října 2016 se v naší škole uskutečnil projektový den Jak žijí děti na světě. Programy 

připravili nejen učitelé, ale také pracovníci organizací ADRA a Most pro lidská práva. Jeden 

program byl zaměřen na život dětí i dospělých v Mongolsku. Žáci měli možnost diskutovat s 

Mongolkami, které pobývají několik let v České republice. Ptali se na to, proč se rozhodly 

přestěhovat, jaké mají v Mongolsku sporty, jaké je národní jídlo, ale i jak to vypadá v 

mongolské škole. Jako perličku uvedly také srovnání s jinými školskými systémy po celém 

světě, a tak se žáci například dozvěděli, že v Mongolsku je povinná školní docházka pouze 5 

let, zato v USA trvá až do 18 let věku a záškoláctví je trestné. Druhý program, Začarovaný 

kruh chudoby, se týkal problematiky zemí třetího světa. Organizace ADRA připravila dětem 

role, v nichž si vyzkoušely, jaké to je žít život v absolutní nouzi. Každá skupina představovala 

rodinu, každý žák měl svou roli v ní. Společně se přeli o to, co je pro rodinu nejdůležitější a 

podle těchto priorit se "dohadovali" i o rozpočtu domácnosti. Pro 1. a 2. třídy měl pěknou 

besedu připravenou Mgr. F. Krampota - okresní metodik prevence PPP Chrudim. 

 

A.2) Environmentální výchova  
Škola má vlastní plán, jeho body se prolínají ve vzdělávání obou stupňů. Koordinátorkami 

EVVO jsou p.uč. Mgr. J. Horáková a M. Palatová, za vedení školy poskytuje podporu p. 

zástupkyně Mgr. D. Červová. 

Na II. stupni si žáci mohou vybrat volitelný předmět Ekologické praktikum (7. - 9. ročník). 

 

Naše školní ekologické projekty 

EKOškola – celoškolní, 

mezinárodní 

Lišejníky – volitelné Ekologické 

Praktikum 
ZOO Praha – 8. r. Přírodopis 

Les ve škole – volitelné 

Ekologické Praktikum - celostátní 

projekty 

Třídění odpadu - celoškolní   

 

Výchova k ekologicky odpovědnému myšlení a chování probíhá ve všech třídách ZŠ Chrast 

formou práce zástupců Ekorady, kteří delegují úkoly na své třídy. Ekorada ve třídách 

vytvořila Ekokodex, který je vyvěšen ve vstupní hale školy. Ekologické aktivity spočívají 

v třídění odpadu, úsporách energie a dalších. Schůzky EKORADY probíhají 1 x za 14 dní 

vždy v pondělí od 7:35 hodin. Členové EKORADY tak stihnou přenést informace do tříd na 

třídnickou hodinu Výchova osobnosti. Informovanost celé školy o ekologických aktivitách a 

jednotlivých úkolech se velmi zlepšila. Členové porady pomáhali při organizaci celoškolního 

projektového dne Den Země a zdraví. 

Během tohoto školního roku se Ekorada opět zaměřila na důsledné třídění odpadu. Členové 

Ekorady každý měsíc dvakrát hodnotili třídění v jednotlivých třídách, motivací pro dobré 

třídění byla odměna – vstupenky do multikina zdarma pro celou třídu. Vítězná třída 5. A jela 

za odměnu do Multikina do Pardubic.  

EKORADA má svou nástěnku ve spojovací chodbě u tělocvičny, kde celá škola i návštěvy 

mohou najít důležité informace. 

Ekorada se zapojila již po několikáté do Projektu 72 hodin – dobrovolnictví – žáci vysadili 

v rámci této akce na školní zahradě ovocné stromky. 

 

Žáci 4. ročníku připravili pro prvňáky projekt na téma třídění odpadů. 



 

 

Od 19.6.2014 má naše škola mezinárodní titul EKOŠKOLA. Tento titul je škole udělen na 

dobu určitou, v roce 2018 jej bude škola obhajovat při auditu. 

 

V únoru 2017 proběhla v rámci rozvíjení environmentální výchovy beseda s lesníkem  

Ing. Janem Svobodou z Polesí Nasavrky o ekosystému lesa, v dubnu 2017 beseda i s výletem 

do okolí Chrasti s p. N. Gutzerovou – botaničkou. 

Ve škole se každoročně organizuje projektový den – Den Země a zdraví – 21.4.2017 

B)Projekty a projektové vyučování, integrovaná tématická výuka 

 

 

B.1 Krátkodobé projekty a Integrovaná tematická výuka 

Třídní 

 

 

 

 

 

1.A Chaloupková Zvířata a zima v 

lese 

Žáci se zamýšlí 

nad ochranou 

přírody 

22.12.2016 

  Jaro plné barev Zvyky a tradice 6.4.2017 

1.B Línková Sněhurka a sedm 

trpaslíků 

Třídění informací 31.1.2017 

1.A,B  Veselé zoubky Dentální hygiena 6.2.2017 

2.A Jáchymová  Akce 72 hodin Žáci se podílí na 

výsadbě stromů 

v areálu školy 

14.11.2016 



 

 

1.B Celnarová Jak roste čtenář Podpora a rozvoj čtenářské 

gramotnosti 

09/2016 – 06/2017 

 Celnarová Kočičí zahrada Tvorba třídních pravidel, 

rozvoj sociálních 

dovedností 

05,06/2017 

 Celnarová Reklama Vliv reklamy na člověka 06/2017 

 Celnarová Mandala Dětem Prohlídka putovní výstavy, 

zapojení do soutěže – 

forma relaxace, vnímání 

barev a tvarů 

09, 10/2016 

 Celnarová Příprava na 

adventní jarmark 

Výroba a prodej 

dekoračních předmětů 

11/2016 

 Celnarová Příprava na 

velikonoční 

jarmark 

Výroba a prodej 

dekoračních předmětů 

03/2017 

 Celnarová Den Země  Ochrana životního 

prostření 

04/2017 

 Celnarová Den Dětí Drobné soutěže připravili 

žáci devátých tříd 

06/2017 

3.A,B,C H. Salfická 

Kodešová, 

Šumpíková 

Jak žijí děti na 

světě 

Seznámení 

s životem dětí v 

Africe 

24.10.2016 

3.A,B,C H. Salfická 

Kodešová, 

Šumpíková 

Vánoční 

jarmark 

Výroba dárků na 

vánoční jarmark 

21.11.2016 

3.A,B,C P. Kodešová, 

Šumpíková, 

Salfická 

Velikonoční 

jarmark 

Výroba dárků na 

velikonoční 

jarmark 

10.4.2017 

3.A,B,C H. Salfická 

Kodešová, 

Šumpíková 

Den Země Seznámení 

s ekosystémem 

korálových útesů, 

spolupráce ve 

skupině 

21.4.2017 

3.A,B,C H. Salfická 

Kodešová, 

Šumpíková 

Den dětí Žáci 9. ročníku 

uspořádají 

dopolední 

program ze 

soutěží a her 

1.6.2017 

3.A,B,C H. Salfická 

Kodešová, 

Šumpíková 

Školní akademie Žáci prezentují 

svá třídní 

vystoupení na 

veřejnosti 

21. a 22.6.2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaná tématická výuka 

třída učitel Název tématu cíl Datum realizace 

4.A,B Zástěrová 

Horáková 

Čertoviny 

 

 

 

 

 

Velikonoční 

tvoření 

 

 

ž. počítá příklady 

s čert. tematikou, 

čte čert. pohádky 

a maluje čerty, 

prezentuje svoji 

práci 

ž. poznává 

vel.tradice, 

prezentuje svoji 

práci 

 

prosinec 2016 

 

 

 

 

 

 21.4.2017 

 

 

 

 

  Finanční 

gramotnost 

Orientace 

v cenách zboží 

22.11.2016 

  Žák učitelem Hodina naruby  

 

Integrovaná tématická výuka 

třída učitel Název tématu cíl Datum realizace 

3.A,B,C H. Salfická 

Kodešová, 

Šumpíková 

Karlík a továrna na 

čokoládu – R Dahl 

Dětská literatura 

a výročí 

spisovatele 

31.10.2016 

3.A,B,C H. Salfická 

Kodešová, 

Šumpíková 

Co si dáme ke 

snídani 

Práce s cenami 

potravin, 

sestavení 

jídelníčku pro 

rodinu 

15.11.2016 

3.A,B,C H. Salfická 

Kodešová, 

Šumpíková 

Jak nám roste 

řeřicha  

Život rostlin 22.2.2017 

3.B,C Kodešová, 

Šumpíková 

Člověk Zdravý životní 

styl a stavba těla 

27.4.2017 



třída učitel Název projektu cíl Datum realizace 

5.A,B Dvořáková 

Palatová 

Čtení  není  nuda Podpora zájmu o 

čtení, orientace 

v literatuře, 

rozvoj čtenářské 

gramotnosti 

konec 1.třídy a potrvá do 

konce 5.třídy 

5.A,B Dvořáková 

Palatová 

Čtení pomáhá-

charitativní projekt 

Podpora zájmu o 

čtení, orientace 

v literatuře, 

rozvoj čtenářské 

gramotnosti 

od 1.9.2014 a potrvá i 

nadále 

5.A,B Palatová, 

Dvořáková 

Ze života zvířat Vyhledávání 

informací, jejich 

zpracování, práce 

s tabulkami, 

vhodné 

podmínky pro 

živočichy, popis 

v angličtině 

4. 10. 2016 

  Na poště Rozvoj fin. mat. a 

čten. gramotnosti. 

Vyplňování 

tiskopisů 

/složenky, podací 

lístky/, zjišťování 

cen služeb,  

14. 11. 2016 

  Učíme se s 

Marťanem 

Vyhledávání 

informací 

v encyklopediích, 

porovnávání 

planet, metoda 

Insert, maluje 

vesmír 

14. 12. 2016 

 

  Vyúčtování 

školních akcí 

Rozvoj finanční, 

matematické a 

čtenářské 

gramotnosti, 

orientace 

v evidenci příjmů 

a výdajů, zpráva, 

pozvánka 

10. 1. 2017 

  Poznáváme svět Orientace a práce 

s daty, grafy, 

odhady, 

zaokrouhlování 

čísel,vyhledávání 

informací na 

počítači, 

v encyklopedii a 

mapě. 

28. 2. 2017 

  Podnikové bonusy Orientace 

v podnikových 

bonusech, řešení 

výhodných 

nabídek a 

možností, návrhy 

a zpracování, 

čtenářská a 

matematická 

gramotnost 

5. 5. 2017 

     



  

6.B Horáková Buňka je život ž. popíše buňku 

rostl. a 

živočišnou a 

prezentuje svoji 

práci, buňku 

vymodeluje 

leden 2017 

6.B Horáková Fotosyntéza je 

dobrá 

 

 

 

 

Hodina naruby 

ž. zjednodušeně 

popíše a 

zdramatizuje 

průběh 

fotosyntézy 

ž. se na 1 

vyučovací 

hodinu stává 

učitelem a 

seznámí ostaní 

žáky s měkkýši, 

kroužkovci a 

hmyzem  

listopad 2016 

 

 

 

 

březen, duben, květen 

2017 

Ekpopraktikum Horáková Les ve škole, 

škola v lese 

Ž. poznává 

v průběhu roku 

ekosystém lesa 

Září – červen  

7.A Pelikánová Anglické divadlo Dramatická 

výchova 

Před Vánoci 2016 

4.B  Horáková Divadelní 

představení 

Dramatická 

výchova 

Duben 2017 

6.-9.ročník  Kmošková Bezpečný 

internet 

Zásady 

bezpečnosti na 

internetu 

Říjen 2016 

Únor, květen 2017 

7.A Modráčková Finanční 

gramotnost 

Rozpočet 

domácnosti, 

příjmy rodiny 

Květen 2017 

9.A Modráčková EU, globalizace Rozvíjení zájmu 

o veřejné 

záležitosti, 

VDO 

Květen 2017 

 

B.2 Střednědobé projekty 

5. A, B – Okénkový den – prvky inkluzívního vzdělávání  

                                           (sebekontrola, požádá o pomoc, poskytne pomoc při řešení úkolů) 

2. A, B – Škola v přírodě  

3. A, B,C – Plavecký kurz 

4. A,B - Plavecký kurz  

4. A,B – Kurz dopravní výchovy (10 lekcí + dopravní hřiště) – průkaz cyklisty (p.uč. 

Žejdlíková)  

4. A, B – Škola v přírodě  

1. - 9. ročník – Ochrana člověka za mimořádných okolností (třídní uč. a uč. TV) 

6.A,B – ZAJOCH – 12.-14.9.2016 – adaptační kurz 

 



B.3 Dlouhodobé projekty – školní i celostátní 

 Celá škola se zapojila do projektu Demokratická škola – průběžně jsou 

naplňována kritéria v běžném životě školy 

 Technohrátky – projekt Pardubického kraje na podporu technického vzdělávání 

– exkurze do středních škol formou soutěže 

 2.B Jak roste čtenář (p. uč. Celnarová) 

 5.A Čtení není nuda (p.uč. Dvořáková) 

 Čtení pomáhá – 5. ročník  (p.uč. Dvořáková, Palatová) 

 7. ročník - Ekologické praktikum – Lišejníky (p. uč. Horáková), Les ve škole (p. uč. 

Horáková)  

 Finanční gramotnost – Rozumíme penězům –  projektové dny na I. a II.st. + 

prolínání do výuky matematiky a českého jazyka (p. uč. Jáchymová a Chaloupková, 

Žejdlíková a Broďáková připravily, realizovali třídní)  

B.4 Mezinárodní dlouhodobé projekty  

 

 e-Twinning  

 

B.5 Celostátní dlouhodobé projekty – pro naši školu jsou zdarma – podpořeny ESF nebo 

jinými subjekty 

 

1. Finanční gramotnost – Rozumíme penězům 

Projekt společnosti AISIS Kladno. Základní principy projektu Rozumíme penězům:  

Vzdělávání pedagogů v této problematice v naší škole neskončilo – p.uč. Broďáková a 

Žejdlíková se zúčastnily kurzu AISIS Kladno. 

2. Ovoce do škol, mléko do škol 

 Žáci I. stupně dostávají bezplatně ovoce, dodavatelem pro naši školu je firma BOVYS. Druh 

ovoce či zeleniny není možno si vybrat, distribuci dětem a skladování prováděla p. uč. 

Chaloupková. Tento projekt pokračoval již pátým rokem. Dodavatelem školního mléka je již 

mnoho let Mlékárna Hlinsko, distribuci zajišťuje p. uklízečka J. Žáková. 

 

 

 

B. 6 Krajské projekty a regionální projekty – podpořené z fondů ESF 

 

1. Projekt Technohrátky – Pardubický kraj – 7. - 9. ročník - exkurze žáků do 

středních odborných škol, vydávání bulletinu na podporu technického 

vzdělávání. 

2. „Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji“ : 

CZ.1.07/1.2.13/03.0011, který realizuje Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice 

– zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje. Paní 

učitelka  Mgr. Dana Dvořáková složila úspěšně závěrečné zkoušky a vede kroužek 

logopedie – v rámci udržitelnosti tohoto projektu jsou pravidelná setkávání 

proškolených logopedů – viz. DVPP a viz. kroužky. 

3. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání - Střední škola zemědělská a 

Vyšší odborná škola Chrudim – příjemcem je Krajský úřad Pardubického kraje 

– projekt spočívá v exkurzích do výuky Chemie a Biologie ve výborně 

vybavených učebnách SŠZem. Chrudim, v exkurzích do firem zaměřených na 

zemědělskou výrobu. Smyslem projektu je podpořit technicky zaměřené obory 

vzdělávání v Pardubickém kraji. 



 

B. 7 Celoškolní projektové dny 

 

1) Jak žijí děti na světě (25.10.2016) 

2) Den Země a zdraví  (21.4.2017) 

3) Pracovní dílny – před vánočním jarmarkem  

4) Pracovní dílny – před velikonočním jarmarkem  

5) Kritéria demokratické školy – Centrum pro demokratické učení Praha - plní průběžně 

celá škola (naše škola byla oceněna certifikátem Demokratická škola) 

 

Další aktivity školy: 

 

Velmi důležitou aktivitou v naší škole je bezplatná příprava žáků na přijímací zkoušky, začíná 

již v 8. ročníku a v devátém ročníku je pravidelná každý týden. Záleží jen na žácích, zda 

využijí, či ne. Další aktivitou je pravidelná reedukační péče vyučujících o žáky se SVP. O této 

činnosti si asistentky vedou přehledné záznamy. 

 

Sběr bylin má již několik let na starosti p. uč. Žejdlíková 

Pomerančová kůra  

Šípek 
Finanční prostředky jsou rozděleny sbírajícím žákům. 

Kaštany  
 

 

Besedy, výstavy 

 

Besedy 

Veselé zoubky – 1.A,B 

Dental preventivention – 2.A,B 

Hurá do školy – BESIP – 1.A,B 

Listování – O princi Čekanovi 

Kyberčuně – rizika internetu – beseda s Mgr. L. Eckertovou o její knize - 3. – 5. ročník- 

květen 2017 

S úctou k životu – přednáška o nemoci AIDS, lásce, sexu a věrnosti – 9.A,B  

Čas proměn- MP promotion,s.r.o. – reprodukční zdraví pro dívky 6. r. 

Beseda o lese s revírníkem p. Svobodou – 6. r.,I.stupeň 

IPS Úřadu práce v Chrudimi – Beseda o volbě povolání a činnosti úřadu práce – 9.A,B 

Tyflo Pardubice – zážitkový a naučný program Dobrý den, nepotřebujete pomoci…– 

13.2.2017 – I. stupeň 

Hustej internet – nebezpečí kyberšikany – 4.A,B – 19.5.2017 

Mgr. Ivana Mrázková – výročí spisovatele - R. Dahla – 5.A,B – 24.10.2016 

Mgr. Ivana Mrázková – vánoční příběhy z knihy Františka Nepila – 19.12.2016 

Etika – beseda s Mgr. F. Krampotou – metodikem prevence PPP Chrudim -5.A,B – 17.1.2017 

ACET – negativní zkušenosti se zneužíváním internetu – 7.A,B 

Používám mozek – interaktivní program při projektovém dnu Den Země a zdraví – II.st. – 

21.4.2017 

Memento – dramatizace stejnojmenné knihy R. Johna – 7.A,B – 15.5.2017 

 

Zeměpisné přednášky  

Červen 2017 – Lenka Piipari - Finsko 



 

Výstavy  

- ve škole – putovní výstava – Mandala dětem – celá škola 

Regionální muzeum Chrudim – Chrudim v době Karla IV. – výstava a interaktivní výukový 

program – 16.11.2016 – 7.A,B 

 

 

Kultura 

Pravidelné předplatné do Východočeského divadla v Pardubicích zajišťuje již léta p. uč. 

Modráčková  

 

7. až 9. roč 

44 žáků,  

Divadlo 

předplatné 

6 divadelních představení podle 

abonmá Z ve VČD Pardubice 

Topol: Konec masopustu 

Čapek: Bílá nemoc 

Hrubín: Kráska a zvíře 

Erben: Kytice 

Shakespeare: Othello 

Forman: Hoří, má panaenko 

 

 

 

15.11.2016 

14.12.2016 

14.2.2017 

19.4.2017 

31.5.2017 

15.6.2017 

 

 

 

Kulturní akce  

Aktivní …naši žáci četli, hráli, zpívali… 

Čtenářský maraton – celá škola četla (každý 1 minutu) – 18.5.2017 

Červená Karkulka – žáci 7. A sehráli pro ostatní pohádku v Anglickém jazyce 

Červená Karkulka – žáci 4. ročníku při hudební výchově secvičili muzikál pro ostatní třídy 

Divadelní představení – žáci 4.B předvedli veřejnosti na velikonočním jarmarku 

 

Pasivní … žáci …diváci… 

Urban sence parko tour team  

Koncert ZUŠ – Večerníček – pro I. stupeň - květen 2017 

Dramtický kroužek při školním klubu – pohádkové představení pro I. stupeň 

Divadlo Pardubice – O Vendulce a Vitouškovi – 2.A,B – prosinec 2016 

Divadlo Mirka Novotného – představení Perníková chaloupka – I. stupeň – u nás ve škole – 

prosinec 2016 

Krysáci – divadelní představení – 12.4.2017 – 3.A,B,C 

Hudební festival Tradice Evropy ve Slatiňanech – dětský mezinárodní hudební festival – 

4.A,B 

Pernštejni – vystoupení s historickým tématem Přemyslovci na českém trůně II. – doba 

královská – 4., 5., 7.r.- 21.11.2016 

Divadlo jednoho herce – Karel IV. – 21.12.2016 – završení oslav výročí 

Divadlo Pardubice – Tučňáci na arše – 12.12.2016 

Autorské čtení – Jiří Šandera – prezentace díla – 10.2.2017 

Listování – Dobrodružství blbce č.13 – 4.A,B – 21.2.2017 

Divadlo Pardubice – Hodina Komenského – 5.A,B 

Beatles – výchovný koncert 

Kyberšikana – beseda s Policií ČR – 5.A,B 



Špunti na vodě – CinemaCity Pardubice – vítězná třída 5.A ve třídění odpadu + vítězové 

soutěže Chrast má talent z jednotlivých tříd I. stupně 

Klicperovo divadlo Hradec Králové – Čtyřlístek – 7.A,B 

Hrůzostrašné povídky – autorské čtení s Janem Opatřilem – 6. – 9. ročník 

 

H) Výlety a exkurze 

Výlety  

Třída  Datum Cíl cesty 

1.A,B 23.5. 2017 Kunětická hora s divadelním představením „O čarodějnici Xísáře“ 

2.A,B 14.6.2017 Chacholice – den s lesníkem Ing. J. Svobodou 

3.A,B,C 10.5.2017 ZOO Jihlava 

4.A,B 15.6.2017 Mirakulum Milovice 

5.A,B  25.5.2017 IQ Landia Liberec 

6.A  13.6.2017 VIDA Brno 

6.B  13.6.2017 VIDA Brno 

7.A,B  8.6.2017 Mirakulum Milovice 

8.A,B 18.6.2017 Praha – památky a ZOO – projekty v ŠVP pro 8.r. 

9.A 12.-14.6.2017 Jinolice 

9.B 14.-16.6.2017 Jinolice 

Téměř 

celá 

škola  

Listopad 

2016 

Výlov Horeckého rybníka 

 

Exkurze 

Třída  Datum Cíl cesty 

3.A,B,C  12.4.2017 Muzeum loutkářských kultur Chrudim  

3.A,B,C 6.10.2016 MěÚ Chrast – seznámení s prací starostky a úředníků 

3.A,B,C 2.6.2017 Letecký den Pardubice letiště 

6.A ,B 7.12.2016 Všestary – Centrum experimentální archeologie - D 

7.A,B  19.5.2017 Nasavrky – Keltské oppidum a výstava  

7.A,B 3.10.2016 VIDA zábavný park Brno 

8.A,B V průběhu roku Návštěvy výuky v hodinách Chemie a Biologie v odborných 

učebnách SŠ Zemědělské Chrudim, exkurze do Oseva Agri 

Kočí, školní statek Vestec– projekt Podpora technického 

vzdělávání v Pardubickém kraji – příjemce KÚ PK 

8.A,B 18.10.2016,18.6.2017 Praha – památky a ZOO – projekty v ŠVP pro 8.r. 

9.A chlapci Říjen 2016 Soutěž v technické zručnosti SPŠT Chrudim 

9.A,B Říjen 2016 Přehlídka SŠ v Muzeu Chrudim 

9.A,B 8.6.2017 Elektrárna Opatovice a Hučák 

Dívky 9.A,B Říjen 2016 Obchodní akademie Chrudim – „Cesta za pokladem“ – 

motivační návštěva SŠ před podáním přihlášek  

9.A,B  19.9.2016  Přednáška o volbě povolání na IPS ÚP Chrudim 

9.A,B  21.5.2017 Terezín, Lány, Lidice – Svaz protifašistických bojovníků 

 

 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Při  Základní škole, Chrast, okres Chrudim pracuje Komunitní škola Chrast, z.s., kde jsou 

pořádány vzdělávací akce pro dospělé. Komunitní škola Chrast má v rámci doplňkové 

činnosti ZŠ, Chrast, okres Chrudim pronajaty učebny a tělocvičnu školy. Ředitelka ZŠ je 



zároveň zakladatelkou a ředitelkou Komunitní školy. Protože Komunitní škola Chrast, z.s. je 

neziskovou organizací, veškerý výtěžek z činnosti je věnován formou účelově neurčených 

darů na provoz ZŠ Chrast, okres Chrudim. 

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Projekty – realizace školní rok 2016/2017 

 

1. Nadace Women for Women – obědy pro žáky za sociálně znevýhodněného prostředí. 

 

 

2. OPVVV s CCV Pardubice – Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji 

 

Projekty v přípravě 

 

Projekt IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol Výzva č. 47 – v únoru 2017 

podaná žádost na přístavbu 4 odborných učeben v hodnotě 17 000 000,-Kč – spolupráce se 

zřizovatelem Město Chrast při přípravě tohoto projektu – dosud v procesu hodnocení. 

 

 

 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

Odborová organizace – společně s vedením školy vždy zástupci odborů projednávají 

záležitosti chodu školy v souladu s kolektivní smlouvou, která je uzavřena na dobu neurčitou, 

a k ní jsou dle potřeby vypracovány dodatky.  

 

Spolupráce s dalšími organizacemi: 

VAK Chrudim (exkurze při projektovém dnu Den Země a zdraví) 

Městské muzeum Chrast – výstavy 

Okresní muzeum v Chrudimi 

Církevní lesy 

Zvoneček   

ZŠ Hrochův Týnec – sportovní soutěže Hrošiáda  

ZŠ Rosice – několik žáků navštěvuje u nás náboženství a pěvecký sbor Zvoneček 

PPP Chrudim – vyšetření žáků se SVP, metodické vedení při vytváření IVP a jejich kontrola 

PPP Pardubice  – sociometrie, práce s třídními kolektivy 

CEDU Praha – Žákovské parlamenty 

Portál Výchova ke zdraví – Pardubice 

ACET (viz. práce metodiků prevence ) 

SVP Archa Chrudim 

MŠ Chrast 

MŠ Řestoky (besedy s rodiči o školní zralosti, návštěvy předškoláků z MŠ Řestoky a MŠ 

Chrast v 1. třídách naší školy) 

Oddělení péče o rodinu a dítě  - Městský úřad Chrudim  

Šance pro Tebe, o.s. Chrudim  

Fond ohrožených dětí  

Oddělení dávek v hmotné nouzi Úřad práce Chrudim 



(s posledně jmenovanými organizacemi je pro nás nutná velmi rozsáhlá spolupráce při řešení 

problémů dětí se sociálním znevýhodněním) 

 

Městská knihovna Chrast 5. 6. 2017 Pasování na rytíře řádu čtenářského - 1. třídy 

Farnost Chrast – výuka nepovinného předmětu Náboženství – dojíždí i několik žáků 

z okolních vesnic  

Zvoneček vystupuje s kapelou Šmehydlo a pěveckým sborem Poslední šance 

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry  

Svaz protifašistických bojovníků Chrudim 

MŠ Rosice – sbor Zvoneček se účastní jejich akcí  

Sdružení TEREZA  

BOII Nasavrky   

 

XV. Z činnosti školní družiny ve školním roce 2016 – 2017 (zpracovala P. Dušková, Dis. – 

vedoucí vychovatelka školní družiny) 

  

     Ve školním roce 2016/2017 došlo k navýšení kapacity školní družiny na 5 oddělení, což 

čítá 150 dětí od 1. do 4. ročníku. Ke stávajícím p. vychovatelkám (L. Tesařová, H. Pátková, P. 

Dušková) přibyla paní vychovatelka Nicole Svobodová a paní vychovatelka Martina Vránová. 

Vedoucí vychovatelkou se stala p. vychovatelka P. Dušková.  

Kapacita ŠD byla naplněna do maximální výše a po celou provozní dobu plně využívána. 

Provoz ŠD je přizpůsoben požadavkům rodičů, kdy ranní družina začíná v 6:00 hod a 

odpolední končí v 16:30, v pátek v 16:00 hodin.  

     Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Po celý školní rok 

všechna oddělení pracovala podle celoročního plánu práce sestaveného na začátku školního 

roku. Cílem je vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného času a to prostřednictvím 

zajímavých činností. Vychovatelky školní družiny připravovaly pro děti pestrý program, čímž 

pomáhaly rozvíjet jejich komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu, a tím tak upevňovat 

vzájemné vztahy. 

     Během školního roku nebyly vynechány oslavy tradičních i poměrně nových svátků jako je 

Halloween, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Valentýn, Čarodějnice, Dan matek.  

P. vych. Dušková a p. vych. Kurbelová (ŠK) opět společně uspořádaly „Hallowenskou noc“, 

která je spojená s přenocováním ve škole, a oblíbený masopustní karneval v tělocvičně. 

Děti ze 3. oddělení ŠD navštívily místní závod „SLUNAP“, kde si prohlédly výrobu a 

odpoledne strávily na tvořivé dílničce. V předvánočním čase se všechna oddělení společně 

zapojila do „strojení“ vánočního stromečku, který zdobil průčelí zámku. Na jaře k nám do ŠD 

zavítali manželé Podolští a se svým výchovně vzdělávacím programem „Papoušci – létající 

klenoty“.  

     Od října do května při ŠD opět pracoval kroužek „Tvořílek“ pod vedením p. vych. 

Duškové a p. vych. Kurbelové. Kroužek je zaměřen na rukodělné činnosti, kdy využíváme 

různých materiálů a zkoušíme si všemožné výtvarné techniky. Každý týden si děti domů 

odnášejí vlastnoručně zhotovený výrobek. Tento kroužek je velice navštěvovaný a na činnost 

máme pozitivní ohlasy nejen od dětí, ale také od rodičů.  

P. vychovatelka Svobodová nabídla dětem z ŠD kroužek „Tancování“, který byl také velice 

žádaný, a to především dívkami. Pro chlapce z 1. a 2. tříd byl otevřen kroužek „Florbal“, který 

vedla p. vych. Vránová.  

   V průběhu roku bylo do všech oddělení ŠD zakoupeno několik různých her, sportovních 

pomůcek a především boxy dřevěných stavebnic a kostek, které se těší veliké oblibě. První 

oddělení bylo vybaveno roletami na okna a novým televizorem.  



   O všech činnostech a akcích, včetně fotografií, informujeme rodiče a veřejnost na webových 

stránkách školy.  

   Všechny p. vychovatelky spolupracovaly při zápisu do 1. tříd. 

 P. vych. Dušková a p. vych. Pátková se zúčastnily školy v přírodě se 2. a 4. ročníkem.  

 

 

 

XVI. Z činnosti školního klubu ve školním roce 2016 – 2017 (zpracovala T. Kurbelová – 

vychovatelka školního klubu) 

 Školní klub nabízí vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních 

činností, prokládané odpočinkem, relaxací a hrou. U žáků podporujeme kladné vztahy k 

lidem, přírodě, učíme je chránit nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních. Vedeme je k otevřené 

komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé. Respektujeme individuální 

schopnosti a dovednosti žáků.  

Snažíme se, aby byl prostor školního klubu pro všechny příjemný a napomáhal 

vytvářet přátelskou atmosféru. Stěžejní činností školního klubu je pobyt na čerstvém vzduchu, 

pohybové a výtvarné či rukodělné činnosti. Ve vztazích mezi dětmi i rodiči se snažím o 

oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt.  

Pracujeme podle celoročního plánu, který je každý školní rok aktualizován a 

upravován tak, aby dětem vyhovoval a podle zájmu mohly navštěvovat i zájmové kroužky. V 

letošním školním roce pravidelně pracoval: Šachový kroužek, Tvořílek, Jóga, Florbalový a 

Futsalový kroužek a po dlouhé době se zase otevřel Dramatický kroužek. Nově byl otevřený 

kroužek Výroba šperků pro žákyně 5. třídy a 2. stupně. Externě nám vypomáhaly paní Pavla 

Samková a paní Šárová. 

Již několikátým rokem je šachový kroužek hojně navštěvován, a proto jsme letos využili 

prostory třídy paní učitelky Šumpíkové, za což jí moc děkujeme a později prostory IC učebny 

na 1. stupni. Tvořílek je stále více oblíbeným kroužkem, stejně jako léta předešlá jsme i letos 

museli udělat dvě skupiny, což nás velice těší. Kroužek je navštěvován i staršími žákyněmi, 

jsem velice ráda, že je chuť si něco vyrobit neopustila. Ale ani malí šikulové nás neopustili, 

jen o rok zestárli a k nim se přidali i šikulové z prvních tříd. Činnost je proto upravena tak, 

aby byla co nejvíce rozmanitá a žáci z prvních tříd zvládli nejen základní rukodělné techniky, 

ale i ty těžší. 

Všem žákům školy jsou k dispozici výukové programy z českého jazyka a 

matematiky, o které však přestává být zájem jako v rocích minulých. Počítačové hry jsou k 

dispozici dle provozních možností, avšak snažíme se je omezit na minimum.  

Vyráběli jsme dárečky a přáníčka na oba školní jarmarky a na zápis budoucích prvňáčků. 



I v letošním školním roce se nám velice dobře spolupracovalo se školní družinou. 

Pokračovalo příjemné pracovní ovzduší, spolupráce a přátelská atmosféra. 

 

Plán práce školního klubu je bohatý, letos jsme měli celoroční hru - ,, Pohádky křížem 

krážem, aneb cesta kolem světa´´.  

Pro zajímavost přikládám informace o několika nejzajímavějších akcích, které jsme v 

uplynulém roce zrealizovali: 

 

 I letos žáci z 3. oddělení školní družiny a školního klubu před podzimními 

prázdninami nocovali ve škole. Někteří s námi „halloweenskou noc´´ strávili poprvé, 

někteří už po několikáté, ale všichni společně jsme si to užili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je již tradicí, že i k nám do školního klubu dorazí vánoční atmosféra. Vyráběli jsme 

řetězy, přáníčka a dárečky. Povídali jsme si o tom, jak pomáháme mamince s pečením 

cukroví a poslouchali koledy.  I letos jsme měli ve škole Vánoční jarmark, kde nemohl 

chybět ani náš stánek s výrobky od žáků navštěvující školní klub. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letos k nám do školního klubu zavítal i Ježíšek. Žáci dostali 

nové stavebnice, velkou novou televizi a výtvarné potřeby na naše velmi oblíbené 

vyrábění. 

 

 

 Ještě než jsme pustili žáky domů na jarní prázdniny, spolu 

s družinou paní Duškové jsme si pro ně připravili Karnevalové odpoledne. 



  

 23.3. 2017 k nám zavítali manželé Podolští se svými 

barevnými létajícími klenoty – papoušky.  

  

 

 Měsíc březen byl měsícem příprav na Velikonoční jarmark, 

který proběhl 11. 4. 2017. Náš stánek nemohl chybět. 



 

 

 V tradičním termínu na přelomu května a června se letos 

poprvé v Chrudimi uskutečnil 56. ročník populárních Zaječic – turnaj šestičlenných 

družstev st. Žáků, který je Mistrovstvím České republiky. V turnaji hrálo pod 

hlavičkou Sokola Zaječice i družstvo žáků ze ZŠ Chrast. 

 

 

Máme za sebou další školní rok. Poděkování patří kolegům, rodičům a vedení školy za 

podporu. Všem velice děkuji, stejně jako žákům navštěvujícím náš školní klub, neboť mi 

pomáhají a jsou mi oporou i pomocníky. Díky patří i vedoucí šachového kroužku paní Pavle 

Samkové a paní Šárové za znovuobnovení Dramatického kroužku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Chrasti dne 25. 8. 2017  

 

 

                                                                   ----------------------------------------------------------- 

      Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy 

 

Výroční zpráva předána ke schválení školské radě dne 25. 8. 2017 elektronickou poštou. 

 

Školská rada souhlasí s touto předloženou Výroční zprávou ZŠ, Chrast, okres Chrudim  

za školní rok 2016/2017. 

 

 

Datum:  

 

Podpisy členů: 


