
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY (zapracovány dodatky č. 1, 2, 6, 7, 32, 44) 

 Úplnost a velikost školy, umístění školy 

ZŠ Chrast je úplnou základní školou s kapacitou 510 žáků, v posledních letech je vlivem demografického vývoje naplněnost kolem 450 – 460 žáků. Téměř 

polovina žáků dojíždí do školy z okolních obcí. 

Základní škola vykonává činnost školní jídelny, školního klubu a školní družiny, která byla od 1. 9. 2008 z odloučeného pracoviště ve Šmídově ulici přemístěna do 

hlavní budovy školy a od 1. 9. 2016 má rozšířenou kapacitu na pět oddělení.K 1.6.2016 byla stanovena kapacita školního klubu na 84 dětí. 

ZŠ – IZO 102 142 319 se stanovenou kapacitou 510 žáků 

ŠD – IZO 117 200 174 – se stanovenou kapacitou 150 dětí                                                                     

ŠK – IZO 169 100 456 – se stanovenou kapacitou 84 dětí 

ŠJ – IZO 102 806 144 

Základní škola, Chrast, okres Chrudim (dále jen ZŠ Chrast) má bohatou tradici. Dvě budovy, z nichž ta starší je z roku 1877 a přístavba z roku 1984, jsou spolu 

propojeny, navazuje na ně školní jídelna s kuchyní a velká tělocvična otevřená od 1. 9. 2007. Komplex budov školy má strategickou polohu uprostřed města přímo 

u náměstí, což je výhodou pro dojíždějící žáky a učitele. 

Školská rada v počtu členů byla zřízena podle zákona a pracuje od 1. 1. 2006, v dalších obdobích od 1. 1. 2009, od 1. 1. 2012 a od 1.1.2015 

 Podmínky školy 

Materiální vybavení školy a budovy doznaly v letech 2008 – 2016 velkých změn k lepšímu, byly realizovány důležité opravy, zakoupeno nové moderní vybavení, 

výškově stavitelný nábytek. 

Uvnitř areálu jsou dva dvory, na jednom z nich je dětské hřiště otevřené od podzimu 2008, které je využíváno žáky školy a zároveň přístupné po celý den i o 

víkendech veřejnosti. 

Prostor před hlavním vchodem do školy a zahrada kolem školy jsou využity pro venkovní pobyt žáků školní družiny a školního klubu. Jsou zde lavičky a betonové 

pingpongové stoly, venkovní hřiště s oplocením a umělým povrchem. Žákům slouží přístřešek na jízdní kola. Na zahradě školy byla postavena zcela v režii 

sponzorů v roce 2010 letní učebna, kterou žáci hojně využívají při výuce i pro činnost ŠD a ŠK. 

Výuka probíhá v kmenových třídách, které jsou všechny vybaveny interaktivními tabulemi, ve třídách na I. stupni jsou počítače pro žáky připojené na internet. Ve 

škole je počítačové učebna, jazyková učebna s moderním přehrávacím pultem a sluchátky a interaktivní tabulí. Fyzikálně - chemická učebna je vybavena 

žákovskými pracovišti pro výuku fyziky, laboratorním stolem a interaktivní tabulí. Všechny počítače ve škole jsou připojeny k internetu, všichni učitelé mají 

k dispozici notebook. 

Cvičná kuchyňka slouží k výuce pracovních činností. Školní knihovna je od září roku 2011 umístěna v bývalém kabinetu dějepisu (dříve bývala v kmenové třídě), 

nyní může sloužit nejen pro půjčování knih žákům a učitelům v odpoledních hodinách, ale také pro rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti v době vyučování. 

Učitelé mají k dispozici 2 sborovny vybavené počítači a kopírkami, laminovacím strojem, řezačkami papírů apod. 

Ve škole pracuje na částečný úvazek administrativní pracovnice v kanceláři školy, která je vybavena počítačem a tiskárnou s kopírkou, kde si v případě delší 

nemoci mohou žáci zdarma nechat nakopírovat zápisy a pracovní listy. 

Školní klub má svoji samostatnou místnost v přízemí starší z budov, rovněž školní družina má dvě oddělení v samostatných místnostech, pro tři oddělení se 

využívají kmenové třídy I. stupně. 

Výuka nepovinného předmětu Náboženství a řada zájmových kroužků probíhá v odpoledních hodinách v kmenových třídách I. stupně při zajištění hygienických 

podmínek. 

Od roku 2008 do roku 2016 došlo ve škole k mnoha opravám a rekonstrukcím. Byla provedena výměna všech oken, venkovních dveří, bylo provedeno zateplení 

všech budov a ve dvou etapách byla opravena cca1/3 střechy na staré budově. Byla rekonstruována všechna WC v obou budovách a ve školní jídelně a školní 



kuchyni. V sedmi třídách byla provedena celková rekonstrukce – nové omítky, podlahy, rozvody elektřiny, vody, snížení stropů, nový nábytek a vybavení. Stejně 

tak v kabinetu dějepisu, který byl přebudován na školní knihovnu. V těchto prostorách tak byly odstraněny nevyhovující hygienické podmínky – plísně. Ve všech 

kmenových třídách a v malé tělocvičně došlo k rekonstrukci osvětlení podle hygienických a bezpečnostních norem. 

Rovněž kmenové třídy II. stupně prošly rekonstrukcí – v některých třídách proběhla rekonstrukce podlah, všechny třídy mají obloženy stěny, byla vyměněna 

umývadla a celá škola je pravidelně vymalovávána.V roce 2015 byla z bezpečnostních důvodů vybudována vrátnice, kde je jako pracovník VPP z úřadu práce 

zaměstnána vrátná. Vstup do školy ja zabezpečen kamerou bez uchování záznamu. 

 

Granty se získáním finanční podpory pro ZŠ Chrast 2005-2013 

Rok Název projektu Poskytovatel Autor projektu F. částka 

2005 ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti (adaptační kurz 6. 

ročníku – primární prevence) 

Pardubický kraj Mgr.L. Budínská 30 000,- 

2006 ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti (adaptační kurz 6. 

ročníku – primární prevence) 

Pardubický kraj Mgr.L. Budínská 17 500,- 

2006 Začlenění osobnostně sociální výchovy do výuky v ZŠ Chrast 

(proškolení celého ped. sboru ) 

Nadační fond pro 

vzdělávání při 

Mezinárodní škole v 

Praze 

Mgr.L. Budínská 

Petra Dušková, DiS 

24 900,- 

2007 ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti (adaptační kurz 6. 

ročníku – primární prevence) 

Pardubický kraj Mgr.L. Budínská 20 000,- 

2007 Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ MŠMT Mgr.J. Suchánková 

Mgr.L. Budínská 

16 000,- 

2007 Podpora činnosti technického kroužku – stavebnice 

Fischertechnik  

Pardubický kraj Martina Lacmanová 45 000,- 

2007 Jak školní klub k policím přišel… Pardubický kraj Martina Lacmanová 10 000,- 

2007 Pordpora sportovních aktivit AŠSK – S hokejkou nás baví svět Pardubický kraj Mgr.D. Červová 5 000,- 



2008 ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti (adaptační kurz 6. 

ročníku – primární prevence)  

Pardubický kraj Mgr.L. Budínská 

 

15 000,- 

2008 Kdo si hraje nezlobí…(dětské hřiště) Ekocentrum paleta 

Pardubice (Škola pro 

udržitelnýživot) 

Mgr.L. Budínská 

Martina Lacmanová 

70 000,- 

2008 Zasadíme rozmarýnu…aktivity na podporu EVVO MŠMT Mgr.M. Palatová 

Zdeněk Volejník 

Mgr.L. Budínská 

 

41 033,- 

2008 Moderní vybavení jako prostředek pro kvalitní výuku cizích 

jazyků 

Lesy ČR, s.p. Mgr.L. Budínská 

 

150 000,- 

2008 Učebna fyziky a chemie na úrovni 21. století Lesy ČR, s.p. Mgr.L. Budínská 

 

150 000,- 

2009 ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti (adaptační kurz 6. 

ročníku – primární prevence)  

Pardubický kraj Mgr.L. Budínská 20 000,- 

2009 Učíme se hrou, aneb vědomostní a naučné hry ve školním 

klubu 

Pardubický kraj Martina Lacmanová 10 000,- 

2009 Učíme se s  rozmarýnou…aktivity na podporu EVVO (dosáhli 

jsme maximálního počtu bodů za projektový záměr) 

MŠMT Mgr.M. Palatová 

Zdeněk Volejník 

Mgr.L. Budínská 

 

87 495,- 



2009  Do chrastecké školy bezpečně a na zelenou! Nadace Partnerství Mgr.L. Budínská 

a kol. 

74 134,- 

2008-

2011 

Učení může být příjemnou hrou 

CZ.1.07/1.1.03/01.0020 

 

ESF OP VK Mgr.L. Budínská 

Mgr. J.Kyncl 

2 536 351,-  

2011-

2013 

EU peníze školám – Škola pro žáky MŠMT Mgr.L. Budínská 

a kol. 

2  075 752,-  

2011 Školní časopis Chrastpark Klíče pro život 

MŠMT pověřilo 

NIDM 

M.Zelinka 

Mgr.L. Budínská 

 

50 000,- 

2011 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na 

rok 2011 

MŠMT Mgr.L. Budínská 

 

75 875,- 

2011 Rozvojový program Financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a 

studenty se sociálním znevýhodněním 

MŠMT Mgr.L. Budínská 

 

150 457,- 

2012 Bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám žáků – cizinců ze 

třetích zemí 

MŠMT Mgr.L. Budínská 

 

13 500,- 

2012 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 

2012 

MŠMT Mgr.L. Budínská 104 000,- 

2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 

2013 

MŠMT Mgr.L. Budínská 64 100,- 



2013 Rozvojový program Financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a 

studenty se sociálním znevýhodněním 

MŠMT Mgr.L. Budínská 41 008,- 

2013 Plošina pro žáky se zdravotním postižením Obec Smrček, Konto 

Bariéry 

Mgr. Lenka Budínská 200 000,- Kč 

2014 Les v naší škole LESY ČR,s.p. Mgr. Lenka Budínská 10 000,-Kč 

2014 Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením KÚ Pardubického 

kraje 

Mgr. Lenka Budínská 14 000,-Kč 

2015 Škola digitálního věku Výzva č.51 MŠMT, partnerství 

s firmou TEMPO 

training a consulting 

Mgr. Lenka Budínská 751 650,- Kč 

2015 Učíme český a anglický jazyk Výzva č.56 MŠMT Mgr. Lenka Budínská 372 217,-Kč 

2015 Mikroskopy LESY ČR, s.p. Mgr. Lenka Budínská 10 000,-Kč 

2015 Obědy pro děti Nadace Women for 

Women 

Mgr. Lenka Budínská Dle jedn. žáků 

2015 Rozvoj technických dovedností žáků Výzva č.57 MŠMT Mgr. Lenka Budínská 204 112,-Kč 

2016 Závěsné zařízení pro přesun žáků se zdravotním postižením Sponzorské dary Mgr. Lenka Budínská 59 290,-Kč 

2016 Obědy pro děti Nadace Women for 

Women 

Mgr. Lenka Budínská Dle jedn. žáků 

2016 Schodolez Nadace Agrofert Mgr. Lenka Budínská 358 160,-Kč 

2016 Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji (místo Šablon 2016) CCV Pardubice v 

rámci OPVV 

Mgr. Lenka Budínská Jsme partnery 

bez finanční 

účasti 



celkem    7. 854.758,-Kč 

 

 Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor je zčásti stabilní, zčásti dochází k obměně pracovníků především z důvodu mateřských dovolených, odstěhování, odchodů do důchodu apod. 

Jedná se o pracovníky, aktivně se účastnící dalšího vzdělávání (dále jen DVPP), které je podporováno vedením školy. Je pravidlem, že několikrát ročně probíhá 

společné vzdělávání celého pedagogického sboru, většinou v prostorách školy, někdy i při výjezdu mimo školu. Společná školení celého sboru jsou zaměřena na 

týmovou spolupráci, osobnostní a sociální výchovu, na práci s ICT, tvorbu interaktivních materiálů (I. stupeň v rámci projektu ESF OPVK, II. stupeň v rámci EU 

peníze školám, Výzvy č. 51, Výzvy č.56) a na aktuální potřeby celého sboru vyplývající z postupných změn kurikula.  Učitelé prošli kurzem Autoeavaluce školy, 

Rozumíme penězům – finanční gramotnost, Žákovské parlamenty S.O.S., MiŠ (Minimalizace šikany), Cesta kvality - Centrum celoživotního vzdělávání Pk, rozvoj 

ICT 

Ředitelka školy i zástupkyně ředitelky školy splňují kvalifikační předpoklady pro výkon vedoucí funkce (FS I). 

Ve škole je výchovné poradenství rozděleno na kariérové poradenství – volbu povolání a na výchovné poradenství – péči o žáky. Obě výchovné poradkyně mají 

odbornou kvalifikaci pro výkon této specializované činnosti.  

Ve škole působí 2 metodikové prevence, metodička prevence pro I. stupeň absolvovala specializační studium na UK Praha, současný metodik prevence pro II. 

stupeň se vzdělává dle aktuální nabídky v kurzech DVPP.  

Ve škole pracují 1 metodička a zároveň koordinátorka ICT splňující kvalifikační předpoklady absolvováním specializačního studia. 

Koordinátorka EVVO se vzdělává dle aktuální nabídky v kurzech DVPP. 

Asistentky zajišťující práci se žáky s přiznanými podpůrnými optřeními poskytují péči žákům I. i II. stupně dle pokynů a opatření pedagogicko-psychologických 

poraden, popř. speciálních vzdělávacích center. 

Ve škole působí odborová organizace. 

Někteří pedagogičtí pracovníci se věnují práci se žáky v zájmových kroužcích. Pravidlem je doučování žáků a příprava žáků na soutěže a olympiády. 

Vedení školy se snaží o vytváření klidného, bezpečného a tvůrčího klimatu školy pro žáky, zákonné zástupce i učitele. Vztahy ve škole patří podle testování SCIO 

Mapa školy mezi silné stránky školy a jsou všemi testovanými skupinami hodnoceny na vysoké úrovni. 

 Dlouhodobé projekty 

Velcí malým 

- 9. ročníky pořádají Den dětí pro I. stupeň (soutěže)  

- 9. ročníky připravují Den dětí v MŠ Chrast 

- Žáci II. stupně v Městské knihovně pomáhají při pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského 

- 9. ročník pořádá Mikulášskou nadílku pro I. stupeň 

Děti dětem  

- 8. ročník organizuje spolu se SRPDŠ sběr starého papíru - „Seber papír, zachraň strom a kup knihu“ 

- Žáci 6. – 9. ročníku (mladší ve svém volném čase, deváťáci v rámci předmětu Elektronika) vyrábí svítící vánoční stromečky a pořádají z nich výstavu pro 

celou školu. 



Vzájemné vyučování = vrstevnické učení  

- Zdravotnický kroužek připravuje stanoviště s ukázkami poranění v přírodě a žáci I. stupně ošetřují poranění. 

- Žáci 4. ročníku připravují pro 1. třídy projekt na téma třídění odpadů. 

- Žáci 9. ročníku pro 5. ročník vytvářejí projekt o holocaustu. 

Adaptační kurz ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti pro 6. ročník 

Žákovský parlament (ŽP) - funguje ve škole od školního roku 2008/2009 – naše škola se stala Konzultačním centrem pro práci žákovských parlamentů pro 

Pardubický kraj 

Čtení pomáhá 

Ekopolis- SCIO – ověřování didaktické hry ve výuce 

Les ve škole 

Finanční gramotnost – Rozumíme penězům 

Cesta ke kvalitě - ředitelka školy získala certifikát Koordinátor autoevaluace.  

Ovoce do škol, Školní mléko 

Projekt „EVVO a průřezová témata na klíč“ aneb „Evvoluce“ 

MiŠ = Minimalizace šikany 

Zvyšování kvality výuky anglického jazyka na základních školách 

Projekt Volba povolání v Pardubickém kraji – Krajská hospodářská komora 

Interaktivní program pro ZŠ – PPP Ústí nad Orlicí 

CPIV = Centrum pro inkluzivní vzdělávání Hradec Králové 

Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji 

Klíče pro život – projekt Mediální výchova 

Hravě žij zdravě 

Technohrátky 

Chodím do práce v Pardubickém kraji 

 Mezinárodní dlouhodobé projekty: e-Twinning – škola získala několik národních i evropských certifikátů kvality 

 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery: 
Léčebně výchovný ústav Přestavlky – spolupráce se školním klubem při práci v kroužcích   

Spolupráce s okolními školami 

-ZŠ Hrochův Týnec – sportovní soutěže Hrošiáda a Hrochovy hry 

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

- ZŠ Komenského Skuteč (florbal) 

- MŠ Chrast, MŠ Řestoky 

PPP Pardubice (pobočka Chrudim), PPP Ústí nad Orlicí  

SPC Svítání Pardubice 

CEDU Praha – Žákovské parlamenty S. O. S. 

ACET – podpora metodikům prevence 

SVP Archa Chrudim 



OSPOD Chrudim  

Městská knihovna Chrast  

Farnost Chrast – výuka nepovinného předmětu Náboženství  

Školní pěvecký sbor Zvoneček vystupuje s hudební skupinou Šmehydlo a pěveckým sborem Poslední šance 

FBC Sharks Chvaletice  

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry 

Svaz protifašistických bojovníků Chrudim 

Od 1. 1. 2006 pracuje školská rada se 6 členy již ve 4. volebním období 

SRPŠ, z.s. spolupracuje se školou na mnoha akcích (jarmarky, sběr papíru apod.) 

Škola je v kontaktu se zákonnými zástupci formou celotřídních schůzek, konzultačních odpolední – která mají podobu setkání učitel+žák+rodič, dále formou 

elektronické žákovské knížky (II.st.) a internetového portálu na webu školy Podpora výuky (dobrovolná aktivita vyučujících nad rámec jejich povinností), 

v neposlední řadě i formou informací na webových stránkách školy. 

Velkou tradici mají školní akademie – ve školním roce 2015/2016 se konal již XXV. ročník. 

Pravidelně probíhá autoevaluace školy, jak v oblasti hodnocení znalostí a dovedností žáků, tak v oblasti klimatu školy. Výsledky autoevaluace jsou podkladem pro 

výroční zprávu školy. 

Vztah ke Krajskému úřadu Pardubického kraje je dán platnými zákonnými normami. 

Hlavním partnerem je zřizovatel Město Chrast, spolupráce se zřizovatelem se v posledních letech velmi zlepšila. Zřizovatel se snaží v rámci možností zvyšovat 

finanční příspěvek na provoz školy tak, aby ředitelka školy mohla provádět postupnou rekonstrukci budov a zařízení školy. 

Škola má povolenu doplňkovou činnost od roku 2008 – pronajímá prostory školy jiným organizacím a vaří obědy pro cizí strávníky. 

Od roku 2008 v prostorách školy je v pronájmu Komunitní škola Chrast, o. s., která poskytuje vzdělávání dospělým lidem z širšího okolí.  

 

 

 

 

 

 

 


