
Granty 

• Ovoce do škol, mléko do škol 
Žáci I. i II. stupně dostávají bezplatně ovoce a neslazené mléčné výrobky, dodavatelem pro naši školu 

je firma BOVYS 

• Šablony II. 
Žádost podána 28. 6. 2018 v celkové hodnotě 1.467.500,- Kč pro ZŠ, 114.199,- Kč pro ŠK, 146.199,- Kč 

pro ŠD. Čerpání po dobu 24 měsíců od 01. 09. 2018. 

Finanční podporu žádáme pro tyto oblasti: 
     ZŠ 

• Školní asistent 
• Speciální pedagog 
• Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 
• Tandemová výuka v ZŠ 
• Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize 
• Využití ICT 2 x 64 hodin (nákup 20 počítačů) 
• Klub pro žáky – čtenářský klub 
• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
• Projektový den ve škole 
• Projektový den mimo školu 
• Komunitně osvětová setkávání 
Školní klub (ŠK) 

• Tandemové vzdělávání v ŠK 
• Nové metody ve vzdělávání v ŠK 
• Využití ICT ve vzdělávání 48 hodin (nákup 10 počítačů) 
• Projektový den v ŠK 
Školní družina (ŠD) 
• Tandemové vzdělávání v ŠD 
• Nové metody ve vzdělávání v ŠD 
• Využití ICT ve vzdělávání 64 hodin (nákup 10 počítačů) 
• Projektový den v ŠD 

  



Krajské a regionální projekty – podpořené z fondů ESF 

1) Projekt Technohrátky – Pardubický kraj  

Exkurze žáků do středních odborných škol, vydávání bulletinu na podporu technického 

vzdělávání. Žáci 8. Ročníku již několik let vyjíždění do středních škol v Pardubickém kraji a 

poznávají tak prostředí škol, kam si v deváté třídě budou dávat přihlášku ke studiu. 

V dovednostních a vědomostních soutěžích jsme za léta spolupráce 11x vyhráli 1. místo a sladký 

ovocný dort. 

2) Centrum kolegiální podpory  Rozvoje čtenářské gramotnosti 

V roce 2017 se ve školní knihovně začaly scházet paní učitelky, které zajímá, jak co nejlépe 

rozvíjet čtenářství žáků. Jednou za měsíc k nám přijíždějí z různých koutů Pardubického kraje, 

centrum navštěvují i paní učitelky z chrastecké školy. Zveme zajímavé hosty – spisovatele  - např. 

Mášu Bořkovcovou, Kláru Smolíkovou, Jiřího Wolkera Procházku, Ivonu Březinovou… 

Naše setkání navštívil i speciální pedagog – odborník na rozvíjení čtenářství u dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Zbyněk Němec. CKP vede ředitelka školy Lenka Budínská 

a paní učitelka Zdeňka Modráčková, projekt zaštiťuje pražská společnost Nová škola. 

3) Centrum kolegiální podpory Učíme se podnikavosti  

V tomto druhém kolegiálním centru jsme se zaměřili na to, jak rozvíjet pracovní kompetence 

našich žáků, ale také kompetence k řešení problému a jak dětem přiblížit svět různých 

povolání…V projektu spolupracujeme s pražskou společností Schola Empirica, plánujeme 

navázat spolupráci s firmami v regionu a také s Hospodářskou komorou a CzechInvestem. Toto 

CKP vede ředitelka školy Lenka Budínská a výchovná poradkyně paní učitelka Eva Kloudová. 

4) Nadace Women for Women 

Obědy pro žáky za sociálně znevýhodněného prostředí (od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2019 jsme 

poskytli podporu celkem 37 dětem v hodnotě 186.686,- Kč). 

5) OPVVV s CCV Pardubice 

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji – pokračujeme v čerpání tohoto projektu, podpora 

je poskytována ve formě personální (od 01. 09. 2017 do 30. 04. 2018 školní psycholog, od 01. 09. 2017 

do 31. 08. 2018 školní asistentka, supervize psycholožky z PPP Pardubice, doučování a kroužky a 

DVPP dle požadavků naší školy. Projekt potrvá do 31. 08. 2019. 

6) Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje (KA 2) 

Naše základní škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu 
Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. 

Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, vzájemně spolupracují na podpoře 



polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových 

dnů připravených pro základní školy na středních školách. Na přípravě aktivit spolupracují 

pedagogové ze Střední průmyslové školy Chrudim se Základní školou v Chrasti, Základní školou 

Nasavrky a Základní školou Školní náměstí Chrudim. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527 

Příjemce: Pardubický kraj 

Partneři projektu: 

• Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
• Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje 
• Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s. 

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020 

7) Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje (KA 4) 

Naše základní škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu 

Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 4 – Rozvoj kariérového poradenství. 

V projektu je podpořeno 6 základních a 11 středních škol formou DVPP pro kariérové poradce, 

dále nákupem diagnostických nástrojů pro kariérové poradce, kariérové poradkyni v naší škole byla 

v rámci tohoto projektu poskytnuta odborná metodická podpora formou mentoringu a 

průvodcovství. 

Kariérová poradkyně byla proškolena k používání švýcarského modelu Metoda CH-Q, 

následně se bude spolupodílet na vytvoření Metodiky mapování kompetencí. Kariérová poradkyně 

má možnost čerpat metodickou podporu odborníků ve vzniklém Kariérovém centra Pardubického 

kraje. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. 
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527 

Příjemce: Pardubický kraj 

Partneři projektu: 

• Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
• Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje 
• Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s. 

Trvání projektu: 01. 02. 2018 - 31. 12. 2020 

8) Čtenářský klub 

V rámci projektu Nová škola, o.p.s. pracuje v naší škole již druhým rokem Čtenářský klub pro 

II. stupeň. V prvním roce se přihlásilo celkem 18 žáků z 5. - 8. tříd, většina z nich pokračovala 

i v tomto školním roce. Cílovou skupinou jsou především děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, u kterých je riziko, že zůstanou navždy nečtenáři. Velice cenné je, že žáci ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí přivedli do klubu i své mladší spolužáky. Od prosince 2017 doprovází 



tyto nejmenší žáky (2. – 3. třída) do čtenářského klubu školní asistentka a na část aktivit (tiché čtení 

v dílně čtení) odchází s těmito dětmi do vedlejší místnosti, kde společně trénují čtení s porozuměním. 

Na další část klubu se opět vrací zpět. 

Klub vedou ředitelka školy Lenka Budínská a paní učitelka Zdeňka Modráčková. Získali jsme 

již 400 nových knih, regál na knihy, koberečky a polštářky k zútulnění školní knihovny z projektu. 

Stejně jako v loňském školním roce pracujeme na rozvíjení čtení formou čtenářských lekcí a dílen 

čtení. Do klubu na supervize jezdí ze společnosti Nová škola, o.p.s. speciální pedagožka a regionální 

manažerka projektu. Navštívili nás opravdoví živí spisovatelé – Máša Bořkovcová, která píše 

komiksy, Klára Smolíková – vynikající autorka dětských detektivek a knih s historickou tematikou, 

nositelka Zlaté stuhy, Ivona Březinová – její kniha byla v roce 2019 oceněna v soutěži SUK Praha a 

spisovatel Jiří Wolker Procházka, který píše detektivky pro náctileté a hodně se zabývá komiksem. 

Projekt bude pokračovat až do října roku 2019. 

9) Konzultační centrum Školy pro demokracii – pomáháme školám v Pardubickém kraji se 
založením žákovského parlamentu a s činností žákovského parlamentu v souladu s principy 
demokratické školy. Partnerskou organizací je CEDU Praha. Poskytujeme konzultace pro učitele – 
koordinátory žákovských parlamentů, pořádáme krajské konference a workshopy. 

Projekty schválené – čekáme na financování 

10) Projekt IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol Výzva č. 47 

V únoru 2017 byla podaná žádost na přístavbu 4 odborných učeben v hodnotě 17.000.000,- Kč. 

Ředitelka školy a vyučující přírodovědných předmětů, cizích jazyků a dílen spolupracovali celý 

rok se zřizovatelem Město Chrast při přípravě tohoto projektu – proces hodnocení byl ukončen, 

čekáme, až se náš schválený projekt dostane do alokované finanční podpory. Vzhledem 

k obrovskému převisu podaných projektů je v čerpání a tedy samozřejmě i v našem projektu časový 

skluz. Nevíme, zda se na nás finanční prostředky dostanou. 

11) Projekt IROP MAS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010209 

Název: Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny VT. Projekt prošel úspěšně procesem 

hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byl schválen Řídicím orgánem 

IROP k financování – 1.100.000,- Kč – realizace červen 2019 – srpen 2019. 

 

12) Program „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ 

Poskytovatel: Pardubický kraj - účelové poskytnutí investiční dotace ve výši 245.000,- Kč z 

rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Mobilní dopravní hřiště ZŠ Chrast“ – realizace 
červen 2019 – červenec 2019 
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