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I.

Vznik školy a její charakteristika

Naše školské zařízení tvoří následující části - Mateřská škola, Základní škola, Školní družina a
Školní jídelna – výdejna. Základní škola je provozována na 2 pracovištích – v Chrudimi na adrese
sídla a na pobočce v České Třebové, Pod Jelenicí 657. Děti MŠ se vzdělávají dle Školního
vzdělávacího programu MŠ Na rovině v Chrudimi „Skrze smysly objevujeme svět“, žáci základní
školy dle ŠVP Základní školy Na rovině v Chrudimi.
MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi sídlí v adaptované, původně školské budově nedaleko centra.
Budova je postavena v části města s bytovou zástavbou. Využívaná část budovy je pronajímána
zřizovateli k daným účelům. V přízemí se nachází MŠ, v prvním patře se nachází ZŠ Na rovině v
Chrudimi. MŠ je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí. Prostory (herna, ložnice, kuchyňka, sociální
zařízení, sklad a šatna) jsou umístěny ve společném prostoru v přízemí budovy. Prostory jsou
dostatečně veliké a vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí. Součástí školky je
veliká zahrady přímo navazující na budovu MŠ. Zahrada je plná vzrostlých stromů a keřů. Je zde
velké pískoviště, houpačky, prolézačky. Nedílnou součástí MŠ je také školní jídelna – výdejna,
zajišťující výdej stravy pro 25 dětí MŠ.
ZŠ má k dispozici dvě prostorné a jednu malou třídu v patře budovy. Vedle toho disponuje
také velkou zahradou, využívanou nejen k výuce, ale zejména o velké přestávce a po čas školní
družiny. Výuka v ZŠ je koncipována malotřídně – žáci se vzdělávají ve dvou třídách. V třídě A jsou
zařazeni žáci od 1. do 5. ročníku (v září zapsáno 18 žáků), ve třídě B žáci 6. ročníku (zapsáni 4
žáci). Ve školním roce 2015 - 2016 bylo dle zahajovacího výkazu zapsáno celkově 27 žáků do
denního studia a dalších 29 žáků bylo vzděláváno podle § 41 ŠZ – individuální vzdělávání. Tito žáci
byli zapsáni do třídy D s garantkou individuálního vzdělávání Mgr. Janou Hrázskou. Výuka
některých předmětu probíhala společně pro obě třídy denního studia. Třídní učitelkou třídy A
byla od 1. 9. 2014 Mgr. Alice Harapátová, po jejím odchodu na mateřskou dovolenou pak Mgr.
Gabriela Štěpánková (od 1. 3. 2015) a třídy B Mg. Táňa Zimmermannová. Škola poskytuje také
vzdělávací služby v odloučeném pracovišti v České Třebové, kde vznikla třída C s počátečním stavem
5 žáků. Garantem vzdělávání na tomto pracovišti byla po celý školní rok Mgr. Jana Chaloupková.
Pracoviště Česká Třebová sídlí v novém, prostorném rodinném domě, jehož druhé patro je
odděleno od obytné části a adaptováno tak, aby plně vyhovovalo vzdělávání až 35 žáků. Žákům je k
dispozici také prostorná zahrada.
Škola se svými nedílnými součástmi je od 1. 9. 2015 zařazena do sítě škol, předškolních a
školských zařízení pod názvem Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi. Zřizovatelem
jsou dvě fyzické osoby Jana Hrázská a Slavomíra Petrová. Předmětem činnosti je poskytování
předškolního a úplného základního vzdělávání. Hlavním charakteristickým rysem školy je inovativní
způsob vzdělávání: metoda Montessori pedagogiky (preferující individuální postup učivem a
individuální přístup k dítěti), dále projektové vyučování (učení v souvislostech, problémové učení) a
tzv. dílny (dílna veličin, dílna čtení a psaní), v nichž děti uplatňují své znalosti, učí se spolupráci,

osvojují si komplexní dovednosti a tvořivost. Cílem vzdělávání je zodpovědný a samostatný žák, jenž
se zajímá o dění kolem sebe, přistupuje uvědoměle a ohleduplně k okolnímu světu. Na stejných
principech jsou také vystaveny cíle předškolního vzdělávání v MŠ, kde k výchově zdravě
sebevědomých, sociálně, kulturně i fyzicky zdatných jedinců má přispívat zejména jejich
samostatnost s důrazem na sebeobsluhu (a to i při stolování) a praktické činnosti a také povědomí
o elementárních základech z oblasti matematiky, českého jazyka, prvouky, vlastivědy i zeměpisu.
Primární je přitom vždy aktivní zkušenosti dítěte a schopnost učitelky „číst“ reakce dítěte a dle nich
mu nabízet vhodné činnosti. K tomu slouží připravené prostředí školní třídy.
Škola sdružuje:
 základní školu (s plánovanou kapacitou 60 žáků),
 školní družinu (plánovaná kapacita 30 dětí),
 mateřskou školu a školní jídelnu - výdejnu (s kapacitou 25 dětí - strávníků).
Základní škola je neúplná, výuka je organizována v několika třídách – třídě A, B, C, D. V třídě A
se společně vzdělávají žáci I. stupně na pracovišti Chrudim, ve třídě B žáci II. stupně na pracovišti
Chrudim, ve třídě C žáci I. stupně na pracoviště Česká Třebová a do třídy D jsou zařazeny žáci
studující dle § 41 ŠZ – individuální vzdělávání. Školní družina má jedno oddělení a všichni žáci třídy
A navštěvovali zároveň školní družinu.
Žáci využívali k výuce dvě větší relativně vybavené učebny, dále menší učebnu fyziky pro
žáky třídy B. Žáci se stravovali ve školní jídelně Střední průmyslové školy Chrudim, kam původně
docházeli také do tělocvičny, než se podařilo od dubna 2015 získat vhodnější prostory v DDŠ
Chrudim.
V rámci projektového vyučování byla řešena oblast společensko-vědního vzdělávání – žáci
měli možnost nahlédnout do světa nejrůznějších povolání přímo na jednotlivých pracovištích. Učili
se základní etiketě chování při společenských událostech, což bylo završeno společným plesem s
dětmi z MŠ. V projektu se žáci také dozvěděly o fair trade, ke kterému naše škola pořádala výstavu
pro veřejnost, kde starší žáci dělali průvodce, a poznali hlavní světová náboženství, která měli
možnost si doslova odžít na týdenní škole v přírodě. Vedle této pobytové akce byl pro děti
zorganizován také několikadenní lyžařský výcvik v lednu a adaptační nocleh ve škole s programem
na počátku školního roku.
Škole se podařilo získat grant z výzvy č. 56, díky kterému bude možné vybavit školní
knihovnu nejen na pracovišti Chrudim, ale i v České Třebové, část prostředků lze pak využít ke
zvýšení jazykových dovedností, a to jak žáků, tak vyučujících cizího jazyka (za tyto prostředky budou
žáci moci v následujícím školním roce vyjet do Velké Británie a 1 pedagog na jakýkoli jazykový nebo
metodický kurz dle vlastního výběru o velkých prázdninách).
Děti z mateřské školy využívají 1 prostornou denní místnost a 1 spací místnost – obě plně
vybavené. Strava do MŠ byla dovážena rovněž ze SPŠ Chrudim a byla vydávána provozní pracovnicí
školní jídelny – výdejny. Děti měly k dispozici prostornou zahradu vybavenou pískovištěm. Díky
několika společným brigádám společně s rodiči z jeslí, jejichž děti částečně sdílejí prostory s MŠ, se
podařilo na zahradu umístit další herní prvky (prolézačky, houpačky a zpevněnou plochu pro
dopravní výchovu). Ke konci školního roku se školce podařilo navázat úspěšnou spolupráci s DDŠ
Chrudim. Jednou týdně do MŠ docházela 2,5letá holčička romského původu spolu se svou
vychovatelkou. Dívku se podařilo plně zapojit do činností MŠ. Díky tomuto vstřícnému kroku bylo
umožněno dětem školky a žákům školy jednou týdně docházet do nové, plně vybavené tělocvičny v
rámci areálu DDŠ. Mimo to školka intenzivně spolupracuje s neziskovou organizací zabývající se
náhradní rodinnou péči Amalthea. V rámci této spolupráce do školky docházely jednou měsíčně

děti z pěstounských rodin v doprovodu dobrovolníků a účastnily se komunitního kruhu a práce na
elipse. Po odchodu dětí MŠ na zahradu zůstávaly ve třídě, kde si měly možnost pohrát s Montessori
pomůckami pod vedením jedné z učitelek MŠ.
Také tematické činnosti v MŠ korespondují s projektovým vyučováním v ZŠ – děti a později
žáci tak mají možnost prožít stejné téma z různých úhlů pohledu a na různých stupních obtížnosti.
Stejně jako žáci ZŠ se děti MŠ zúčastnily nejrůznějších exkurzí na pracovištích nejen rodičů. Dobrá
spolupráce s rodiči se nám osvědčila také při pořádání nejrůznějších společných akcí pro MŠ i ZŠ,
rodiče se aktivně zapojili např. při vánočním tvoření, indiánském projektovém dni či zahradním
setkání ke konci školního roku.
Školka zajišťuje logopedickou prevenci – po celý rok do MŠ docházela externí školská
logopedka. Zároveň se díky grantu podanému pracovištěm v České Třebové podařilo v rámci DVPP
vyslat jednu učitelku MŠ na kurz logopedické asistence.

II.

Zaměstnanci mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní
jídelny – výdejny

a) Zaměstnanci základní školy
Ředitelka Táňa Zimmermannová
Absolventka magisterského studia speciální a sociální na Univerzitě Hradec Králové a zároveň
učitelství pro střední školy při HTFUK v Praze. Oborově zaměřená na výuku anglického jazyka
(jazyková úroveň C1) a společenských věd. Je zároveň třídní učitelkou třídy B.
V daném školním roce absolvovala semináře:
 Škola bez hranic – využití metody CLIL ve výuce (Channel Crossings)
Vzdělávání dospívajících a jejich přirozené začleňování do společnosti (Claus-Dieter Kaul,
Institut celostního učení)
 Global Storylines – Participativní výuka globálních témat na 1. stupni ZŠ (NaZemi)
 Storylines meets story telling, and Storylines working towards inclusion – metodický kurz
pro učitele AJ Glasgow VB
Učitelka Jana Hrázská
V daném školním roce byla garantkou vzdělávání § 41 ŠZ – individuální vzdělávání. Je absolventkou
pedagogické fakulty Ostravské univerzity (učitelství pro první stupeň ZŠ)
V daném školním roce absolvovala semináře:
 Kresba pravou mozkovou hemisférou – tužka (Serafin)
 Hejného metoda v matematice – Začínáme s Hejného metodou, Pokračujeme v Hejného
metodě, Matematická prostředí jako základ kvalitního porozumění matematice, Slovní
úlohy ve vyučování podle Hejného, Zlomky ve vyučování podle Hejného (E. Bomerová, J.
Michnová)
 Vzdělávání dospívajících a jejich přirozené začleňování do společnosti (Claus-Dieter Kaul,
Institut celostního učení)
Učitelka

Alice

Harapátová

V daném školním roce byla třídní učitelkou 1. stupně. Od dubna 2015 na mateřské dovolené. Je
absolventkou učitelství pro první stupeň ZŠ na PDFUHK.
Učitelka Gabriela Štěpánková
Vedla třídu A od března 2015. Je absolventkou učitelství pro střední školy při PDFUHK (český jazyk,
výtvarná výchova).
Absolvovala kurzy:
 Kurz Respektovat a být respektován
 Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (probíhá)
 Metody nácviku čtení (MŠMT-37697/2014-2-895)
 Vzdělávání dospívajících a jejich přirozené začleňování do společnosti (Claus-Dieter Kaul,
Institut celostního učení)
 Global Storylines – Participativní výuka globálních témat na 1. stupni ZŠ (NaZemi)
 Český jazyk v Montessori (Kamila Randáková ze Společnosti Montessori)
Učitelka Jana Chaloupková – pobočka v České Třebové
Absolventka PdF UHK, oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, speciální pedagogika mladšího školního
věku.
Pedagogická asistentka Alena Marková
Asistující ve třídě B. Je absolventkou Jihočeské univerzity (pedagogická fakulta: Učitelství pro 2.
stupeň ZŠ, aprobace M-Z)
Absolvovala kurzy:
 Vzdělávání dospívajících a jejich přirozené začleňování do společnosti (Claus-Dieter Kaul,
Institut celostního učení)
Pedagogická asistentka Alžběta Myšková
Pedagogická asistentka ve třídě A.
Absolventka Technické univerzity v Liberci (Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika)
Absolvovala kurzy:
 Kresba pravou mozkovou hemisférou – tužka (Serafin)

b) Školní družina
Vychovatelka školní družiny Lenka Korejtková
Absolventka Vyšší odborné školy pedagogické v Litomyšli (Pedagogika specifických činností ve
volném čase, obor výtvarná výchova. Absolventská práce na téma „Mobily ve výtvarné tvorbě dětí
a mládeže, jako výtvarný umělecký směr.)

c) Zaměstnanci mateřské školy
Vedoucí učitelka Leona Nosálová
Absolventka ČZU v Praze: Bakalářské studium – Speciální chovy, Magisterské studium –
Reprodukční biotechnologie, v současné době studuje Sion High school HK – Předškolní a
mimoškolní
pedagogika.

Absolvované kurzy:
 Metody nácviku čtení (MŠMT-37697/2014-2-895)
 Vzdělávání dospívajících a jejich přirozené začleňování do společnosti (Claus-Dieter Kaul,
Institut celostního učení)
 Zapojení oko-ruka v činnosti (MŠMT 30240/2014-1-665)
Učitelka Jarmila Šmahelová (od května 2015 na MD)
Absolventka VOŠP Litomyšl, Pedagogika specifických činností ve volném čase – zaměření:
předškolní pedagogika.
Absolvovala kurzy:
 Logopedický asistent při Institutu DVPP v Pardubicích.
Učitelka Lucie Tichá
Absolventka Střední grafické školy v Jihlavě. Od září 2014 pracovala jako dobrovolník přes Charitu
Chrudim, od ledna 2015 byla přiznána od ÚP na společensky účelné místo. V daném školním roce
započala studium předškolní pedagogiky na Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních služeb
v Obratani.

d) Provozní pracovník
Kateřina Dymáková
Zajišťovala výdej stravy do MŠ a zároveň úklid obou zařízení.

III.

Žáci školy

Podle zahajovacích výkazů nastoupilo 56 žáků, z toho 23 žáků prvního stupně a 4 žáci
druhého stupně a 29 žáků vzdělávajících se podle §41. V průběhu roku se měnily počty žáků,
zejména přibývalo žáků prvního stupně. Celkem přestoupilo na naši školu 9 žáků a odešli někteří
žáci z individuálního vzdělávání (5 žáků). Tito žáci jsou dle § 38 – 41 vzděláváni svými rodiči doma.
Na konci obou pololetí absolvovali na naší škole přezkušování, na základě kterého je jim vydáno
vysvědčení. V průběhu roku je jim nabízen servis prostřednictvím e-mailového poradenství a sdílení
výukových materiálů, rodiče mají možnost využít připravený didaktický materiál (pomůcky a
pracovní listy) na webových stránkách školy, někteří se účastní výuky či akcí mimo školu i v průběhu
školního roku (zejména školy v přírodě, která je organizovaná i pro ně).
Všichni žáci jsou hodnoceni slovně. Slovní hodnocení jako zpětnou vazbu o dosažených
výsledcích ve vzdělávání dostávají rodiče žáků i ve čtvrtletí. K lepšímu přehledu rodičů o vzdělávání
jejich dítěte slouží také zavedené konzultační dny (každý lichý čtvrtek po objednání). V rámci zápisu
v lednu 2015 bylo zapsáno do 1. ročníku deset nových žáků.

IV.

Děti mateřské školy

Kapacita mateřské školy byla plně využita po celý školní rok se stejným složením dětí ve
třídě. Ke konci roku odešly 3 děti – 1 nastoupilo do prvního ročníku ZŠ Na rovině v Chrudimi a dvě
odešly do stání školky. Třída je věkově smíšená s dětmi v rozmezí 2,5 – 7 let, s převládající věkovou
skupinou 3 – 4letých dětí. Učitelky MŠ vedou pravidelnou diagnostiku dětí s týdenními zápisy, která
slouží mimo jiné k přehledu o preferencích dětí, aby jim mohly být nabízeny aktivity na míru.
Rodiče mají možnost také využít konzultační dny se stejnou frekvencí jako v ZŠ.

V.

Učební plán školy a školky

Výchovně vzdělávací práce školy probíhaly v 1. – 6. ročníku podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání ZŠ Na rovině v Chrudimi. Pro žáky osvobozené od výuky
anglického jazyka byl vytvořen předmět Komunikace, jenž je alternativou k výuce anglického jazyka
a je určen žákům, kteří nemohou vzhledem ke svému zdravotnímu postižení být vyučováni v cizím
jazyce.
Pro mateřskou školku byl vytvořen program „Skrze smysly objevujeme“ svět zahrnující
všechny povinné výstupy předškolního vzdělávání s důrazem na samostatnost dětí, sebeobslužné
činnosti včetně stolování a rozvoj jemné motoriky.

VI.

Využívání prostor školní budovy pro jiné aktivity

V budově školy jsou prozatím prostory nevyužívané pro výuku. V prostorách mateřské školy
zde se v rámci doplňkové činnosti provozovaly Jesličky U sovičky, které se podílely na placení
nájemného. Zároveň proběhlo v prostorách školy několik vzdělávacích akcí určených pro
pedagogickou i laickou veřejnost (Hejného matematika, Kreslení pravou mozkovou hemisférou či
kurz Montessori pro rodiče).

VII.

Integrace a výchovné poradenství

Ve škole jsou integrováni dva žáci v šestém ročníku. Oba mají IVP a využívají asistenta
pedagoga. Jedno dítě s odloženou školní docházkou v mateřské škole se také vzdělává podle IVP.
Ve školce i ve škole probíhá logopedická diagnostika a v případě zájmu i pravidelná
logopedie s logopedkou Mgr. Martinou Sádovskou, která je nabízena i veřejnosti.
Probíhá spolupráce se SVP Archa Chrudim – bylo využito při řešení problémů s chováním u
dítěte v MŠ.

VIII.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzhledem k 60 % normativům nebylo možné hradit vzdělávání z rozpočtu školy, přesto se
ale zaměstnanci školy dle svých možností účastnili vzdělávacích kurzů DVPP.

Název kurzu

Počet zúčastněných
pedagogů

Kurz Respektovat a být respektován

1

Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (probíhá)

1

Vzdělávání dospívajících a jejich přirozené začleňování do společnosti (Claus-Dieter Kaul,
Institut celostního učení)

5

Global Storylines – Participativní výuka globálních témat na 1. stupni ZŠ (NaZemi)

2

Český jazyk v Montessori (Kamila Randáková ze Společnosti Montessori)

1

Kresba pravou mozkovou hemisférou – tužka (Serafin)

2

Hejného metoda v matematice – Začínáme s Hejného metodou, Pokračujeme v Hejného
metodě, Matematická prostředí jako základ kvalitního porozumění matematice, Slovní úlohy
ve vyučování podle Hejného, Zlomky ve vyučování podle Hejného (E. Bomerová, J.
Michnová)

1

Škola bez hranic – využití metody CLIL ve výuce (Channel Crossings)

1

Storylines meets story telling, Storylines working towards inclusion – metodický kurz pro
učitele AJ Glasgow VB

1

Metody nácviku čtení (MŠMT-37697/2014-2-895)

1

Zapojení oko-ruka v činnosti (MŠMT 30240/2014-1-665)

1

Logopedický asistent při Institutu DVPP v Pardubicích.

1

IX.

Činnost školské rady

Školská rada se sešla dvakrát ročně a pracuje podle ustanovených pravidel. V tomto roce
proběhly volby do školské rady, jejími členy se stali Leona Nosálová, Jana Chaloupková, p.
Suchomel, předsedkyní je Lucie Pohořelcová. Rada podala několik návrhů na změny – zejména
častější zpětnou vazbu pro rodiče o výsledcích vzdělávání dětí v MŠ a žáků ZŠ (zavedeny pravidelné
konzultace každý lichý čtvrtek) a opakovaně bylo zažádáno o proplacení provozního příplatku za
obědy na městě, ovšem bezvýsledně.

X.

Materiální vybavení školy a školky

Materiální vybavení školy a školky se neustále zlepšuje. Prostory školy a školky jsou
pronajaty od společnosti K2 Invest, která budovu neustále renovuje. Budova v minulosti sloužila ke
školským účelům, což situaci ulehčuje. Prostory školy zůstaly více méně v původním uspořádání,
byly pouze nově vymalovány a opatřeny podlahovými krytinami. Prostory školky byly kompletně
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rekonstruovány společností K2 Invest tak, aby odpovídaly hygienickým normám.
Třídy MŠ i ZŠ jsou vybaveny stolky a židlemi odpovídajícími vzrůstu dětí, otevřenými
dřevěnými policemi na didaktický materiál volně přístupný, knihovnou odborné a krásné literatury
a několika počítači s připojením na internet, nejrůznějšími didaktickými pomůckami a velkým
množstvím pracovních listů. V rámci darovacího webu se podařilo nakoupit mnoho nových
didaktických pomůcek pro mateřskou i základní školu. Mateřská i základní škola disponují každá
vlastní zahradou vhodnými k relaxačním i sportovním aktivitám dětí a žáků. Školní zahrada je
využívána o velké přestávce a zejména pak školní družinou po vyučování. Zahrada školky je
každodenně využívána dětmi v rámci dopoledního a odpoledního pobytu venku.

XI.

Kontroly

Ve školním roce 2014/2015 proběhla kontrola inspektorátem práce. Škola kontrolou prošla
v pořádku. V prosinci 2014 proběhla kontrola ČŠI zaměřená na výchovně vzdělávací činnost.
Kontrola byla uzavřena s průměrným hodnocením školy.

XII.

Cíle pro další období

Záměr: Vytvoření komplexního výchovně vzdělávacího systému pro předškolní a školní děti, jehož
základy jsou:
 bezpečné prostředí pro učení,
 smysluplné učení v souvislostech,
 podpora a rozvoj individuality
 a rozvoj vzájemného respektu a spolupráce.
A rozšiřování obecného povědomí o alternativních formách výuky.
Cíle a kroky k jejich naplnění ve školním roce 2015/2016:
Výchovně vzdělávací oblast:
1. Postupné rozšiřování druhého stupně ZŠ.
 Otevření 7. ročníku.
2. Upevňování principů montessori pedagogiky a kritického myšlení ve výuce a prohlubování
provázanosti vyučovacích předmětů prostřednictvím sjednocujícího projektového tématu.
 Projektové téma "Země v našich rukou" provede děti od znalosti města Chrudim a
České republiky po seznámení se všemi kontinenty. Cílem tohoto tématu je utváření
vztahu ke své zemi a pochopení významu různých kultur.
3. Podpora při vzdělávání dětí s individuálním vzdělávacím plánem (IVP).




Zajištění asistentů pedagoga pro všechny děti s IVP.
Komunikace se Speciálně pedagogickým centrem
psychologickou poradnou (PPP).

(SPC)

a

Pedagogicko-

4. Dopomáhání novým žákům k vytvoření si pozitivního vztahu ke vzdělávání.
 Pedagogičtí pracovníci spolu s dětmi vytvářejí bezpečné prostředí k učení a
podporují děti k nacházení smyslu ve výuce a k přebírání zodpovědnosti za vlastní
učení.
Personální a materiální oblast:
1. Stabilizace managementu zařízení.
 Zavedení dvojstupňového modelu řízení: ředitel (odborný rozvoj), zástupce ředitele
(výkonná složka).
2. Zajištění materiálního zázemí pro výuku
 Nákupy vybavení (pomůcek, pc, knih, her, nástrojů …) do všech středisek, resp.
předmětů.
3. Podpora pedagogických pracovníků ve výchovně vzdělávacím procesu.
 Ředitelka vykonává přímou supervizi ve vyučování, má na to vyhrazen každý pátek.
 Pedagogičtí pracovníci nosí metodická témata na pedagogické porady, které jsou
každé pondělí.
 Pedagogičtí pracovníci jednotlivých středisek spolupracují za účelem zvýšení kvality
výchovně vzdělávacího procesu (komunikace, návštěvy výuky).
4. Stabilizace pedagogického personálu ve všech střediscích MŠ a ZŠ.
 Nalézt a přijmout aprobovaného pedagoga do střediska v České Třebové, který je v
souladu s vizí naší školy.
 Včas začít hledat nové pedagogy do ZŠ pro další školní rok (otevření 8. ročníku v
Chrudimi).
Organizační oblast:
1.

Rozšiřování prostor školy v závislosti na zvýšení počtu žáků.
 Vytvoření plánu rozšíření prostor pro otevření 8. (2016) a 9. ročníku (2017).

Oblast PR, komunikace a spolupráce:
1. Jednotné komunikování vize, cílů a pedagogických postupů.
 Pedagogičtí pracovníci znají záměr MŠ a ZŠ, jsou s ním v souladu a jsou schopni
obhájit svoje pedagogické postupy.
2. Spolupracujeme s dalšími subjekty za účelem zvyšování kvality pedagogického procesu a
rozšiřování povědomí o alternativním vzdělávání.
 Pořádáme a navštěvujeme semináře.



Navštěvujeme jiná zařízení a umožňujeme navštěvování svého zařízení.

Ekonomická oblast:
1. Finanční zabezpečení chodu MŠ a ZŠ.
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Počet přijímaných žáků je optimální ve vztahu ke kapacitě prostor, kapacitě
pedagogických pracovníků, jejich finančnímu zabezpečení a úrovni výuky.

Vlastní hodnocení školy

a) Výchovně - vzdělávací oblast
 důsledně naplňovat předsevzaté principy, metody a ideje – DAŘILO SE ČÁSTEČNĚ
 uvádět v soulad ŠVP a výchovně-vzdělávací proces - DAŘILO SE ČÁSTEČNĚ
 propracování ŠVP pro 2. stupeň - NEDAŘILO SE
 zařazovat další efektivní a aktivizující metody práce na základě dalšího vzdělávání – DAŘILO
SE OMEZENĚ
 propojit efektivně a smysluplně tematické zaměření jednotlivých předmětů – DAŘILO SE
ČÁSTEČNĚ

b) Personální a materiální oblast








pedagogicky stabilizovat MŠ a ZŠ - DAŘILO SE
nastavit kompetence a dodržovat jejich rozložení – DAŘILO SE
využívat bohaté nabídky DVPP podle plánu i podle zájmů zaměstnanců a momentální
nabídky lektorů a organizací – DAŘILO SE ČÁSTEČNĚ vzhledem k omezeným finančním
možnostem
jednat s vedením města o rozšíření prostor – DAŘILO SE ČÁSTEČNĚ
vyjednat s hygienou souhlas s rozšířením prostor – DAŘILO SE
jednat s majitelem budovy o stavebních a dalších úpravách stávajících i rozšířených prostor DAŘILO SE
zvýšit vybavenost stávajícího prostředí i jeho estetičnost – školní nábytek, výmalba,
podlahové krytiny, sociální zázemí, místo pro prezentaci práce dětí – DAŘILO SE

c) Organizační oblast





nastavit fungován organizace - DAŘILO SE ČÁSTEČNĚ
vytvořit povinnou dokumentaci - DAŘILO SE
zajistit dostatečný počet žáků (viz. oblast PR) – DAŘILO SE
přijmout přiměřený počet integrovaných žáků (maximálně jedno integrované dítě na

ročník), a tak zajistit vhodný poměr pro integraci – DAŘILO SE
 rozšířit nabídku činností v rámci ŠD – DAŘILO SE
 prodloužit provoz ŠD od 7,30 do 16:00 – od příštího roku

d) Oblast PR a komunikace, spolupráce




postarat se o mediální zviditelnění školy - PR články, web, facebook – DAŘILO SE
využít klíčový pojem – Montessori – DAŘILO SE
vést dobrou prezentaci na veřejnosti – pořádání akcí, besed, workshopů – ČÁSTEČNĚ SE
DAŘILO, do budoucna plánováno více seminářů
 vytipovat kontakty pro spolupráci s odbornou veřejností – DAŘILO SE ČÁSTEČNĚ
 navázat spolupráci s obdobnými aktivitami na poli školství – síťování, vzájemná pomoc a
podpora, předávání informací a zkušeností) – DAŘILO SE
 navázat komunikaci s cílovou skupinou – vzdělávání rodičů a veřejnosti, ukázková výuka
DAŘILO SE ČÁSTEČNĚ

e) Ekonomická oblast
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hledat nové zdroje financování (EU, Kraj, nadace) – ČÁSTEČNĚ SE DAŘILO
nezvyšovat výši školného tak, aby byla únosná pro rodiče, ale neohrožovala provoz školy –
VÝŠE ŠKOLNÉHO ZŮSTALA STEJNÁ V ZŠ, V MŠ Z VÝŠENA O 400,-/MĚSÍC
přijmout dostatečný počet nových žáků – DAŘILO SE
aktivně vyhledávat možné sponzory – NEDAŘILO SE
delegovat fundraising na osobu nebo tým s jasnými úkoly a pravomocemi – NEDAŘILO SE
aktivně sledovat vyhlášení dotačních a grantových programů a úspěšně žádat – DAŘILO SE
ČÁSTEČNĚ

Prevence sociálně-patologických jevů

Primární prevence byla realizována na několika úrovních: denní setkávání všech účastníků
vzdělávání na ranní elipse (forma komunitního kruhu), kde je dostatek příležitosti ke sdílení zážitků
mimoškolních i k nastavování společných pravidel a hledání řešení problémů spjatých se školou.
Každodenní elipsa probíhá také v mateřské škole. K nespecifické primární prevenci přispívá také
řada výukových akcí, které společně prožívají žáci i pedagogové mimo školu, na výletech, exkurzích,
které byly organizovány v rámci celoročního projektového tématu. Časté prezentace projektových
úkolů skupin či jednotlivců odhalují mimo jiné postoje žáků k rozličným tématům a vedou ke
vzájemné toleranci odlišného způsobu nahlížení, různých schopností a možností jednotlivce.
Způsob zjišťování a hodnocení výsledků práce ve škole je nastaven tak, aby zajišťoval bezpečné
prostředí pro učení – hodnocení je slovní, bez srovnávání žáků, bez soutěžení, zkoušení a
hromadného testování. Testováni mohou být jen žáci formou pracovních listů, které informují o
individuální úspěšnosti, o osobních zlepšeních, vytipovávají oblasti, které se ještě nedaří zvládat. I
to přispívá k prevenci a snižování patologických jevů v prostředí školy.

XV.

Finanční zpráva

MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi je financována z několika zdrojů – mzdové prostředky byly
hrazeny z normativů, provozní výdaje pak především z vybraných příspěvků od rodičů.
Státní dotace a granty
Škola a školka byly v prvním roce existence schváleny s 60% normativním příspěvkem na
žáka a dítě. Tyto peníze vzhledem k počtu žáků stačily pouze na uhrazení mzdových nákladů, a to
ještě na jejich spodní hranici. Po lednu 2015 se finanční situace zlepšila díky zvýšení počtu žáků ZŠ
a bylo již možné více investovat do nákupu nezbytného materiálu k výrobě pomůcek či vzdělávání
pedagogů. Díky úspěšnému absolvování kontroly ČŠI jsme dostali možnost dosáhnout na 100%
normativ od září roku 2015.
Ze státního rozpočtu jsme úspěšně získali ještě příspěvek na asistenta pedagoga pro děti
s SPÚ, který jsme začali čerpat v březnu 2015. Byli jsme také úspěšní v získání finančních prostředků
v rámci grantové výzvy č. 56 z prostředků MŠMT v celkové hodnotě 346 000,- a díky grantové výzvě
Krajského úřadu Pardubického kraje k podpoře logopedické prevence ve školských zařízeních
v celkové výši 20 000,-.
Příspěvky rodičů
Ve školce i škole se vybíral jednotný příspěvek 1600,- na dítě/žáka/měsíc s 50 %
sourozeneckou slevou. Vzhledem k provozním nákladům byly zpoplatněny také měsíce prázdnin.
Žákům vzdělávajícím se dle §41 bylo vyměřeno školné ve výši 3000,-/rok se zachovanou slevou na
sourozence. Vzhledem ke zvýšeným nákladům na provoz MŠ bylo na radu rady ŠPO zvýšeno školné
od nastávajícího školního roku na 2000,-/měsíčně.
 Díky zřízení živnostenského oprávnění byly v rámci doplňkové činnosti zaštítěné
živnostenským oprávněním pořádány kurzy, jejichž výtěžek byl připočítán k uhrazení
provozních nákladů školy.
 Sponzorské dary
Rodiče Zemanovi o Vánocích spustili webové stránky k podpoře a možnosti nakoupit
vánoční dary – pomůcky do školy a školky. Vybrány byly konkrétní předměty, na které sponzoři
přispívali finanční částkou. Celkem se podařilo vybrat 40 415 Kč.
Hospodaření za školní rok 2014-2015 Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi
Příjmy
Celkové příjmy

3 610 900,40 Kč

a) Školné od studentů

1 110 900,00 Kč

b) Tržba doplňková činnost - nájem, kurzy

250 866,00 Kč

c) Ostatní výnosy vč. darů

112 700,40 Kč

d) slevy na školném, stipendia

-282 090,00 Kč

e) Dotace, granty

2 418 524,00 Kč

Výdaje

Neinvestiční výdaje

3 134 581,40 Kč

a) Náklady na platy pracovníků školy

1 040 841,00 Kč

b) Ostatní osobní náklady

357 390,00 Kč

c) Zákonné odvody ZP a SP

351 222,00 Kč

d) Náklady na učebnice, učební texty a učební
pomůcky

100 487,00 Kč

e) Nájemné

521 675,00 Kč

e) Ostatní provozní náklady (včetně odpisů majetku investic)

762 966,40 Kč

Rozdíl

476 319,00 Kč

XVI.

Akce ZŠ Na rovině v Chrudimi v roce 2014 – 2015

Výuka v ZŠ se ve snaze o propojení s praxí odehrávala ve spolupráci s asi 200 dalšími lidmi a
organizacemi. Průměrně jeden den v týdnu děti strávily úplně mimo zdi školy, ale desítky lidí přišly i
za dětmi do školy.
Matematika – měření objemu těles
Projekt „nakupování s dítětem“

Společný výlet v aquaparku Pardubice
Interaktivní výstava o životě s
handicapem v Praze

U fotografa
Život s handicapem
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Návštěva kurátora pro děti a
mládež na MěÚ

Povolání faráře

Povolání fyzioterapeuta
Učitelem v ZUŠ

U
tru
hlá
ře

Ve strojní výrobě
S tatérem

Na plese v
Muzeu
Chrudi
m

Návštěva starosty města Chrudim
U hasičů

Improvizovaná
záchranná akce

U záchranářů
Chystáme výstavu o fair trade

Prodáváme v
obchodě
Výuka

Splavování lodiček

těva kláštera
v Jeseníkách
na škole v
přírodě
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Islám – oděv pro dívky

Akce MŚ Na rovině v Chrudimi v roce
2014 – 2015

Pořádáme výstavu pro veřejnost na fair trade v Agoře
Indiánské
dopoledne

N
á
v
š
Vánoční
setkání
rodiči

Náš první tematický výlet za kulturou do
Muzea

s

Adventní povídání na faře s
panem Hebltem

Záchranka
Návštěva hasičského sboru

Policejní
sbor

Útulek

Technické služby
Návštěva u pana starosty
Řezníčka

kůzlátkác
h
Pravidelné návštěvy Amalthey
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ný ples
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Vynáš
ení
Moren
y
Jedna ze společných brigád na školkové
zahradě

Indiánský den se školáky
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Akce ZŠ Na rovině v České Třebové v roce 2014 – 2015

Výuka v ZŠ se ve snaze o propojení s praxí odehrávala ve spolupráci s asi 50 dalšími lidmi a
organizacemi. Průměrně jeden den v týdnu děti strávily úplně mimo zdi školy, ale desítky lidí přišly i
za dětmi do školy.
Výuka ZŠ i akce podporujícího Občanského sdružení RUKA 8 Česká Třebová, napomáhající
rozvoji pobočky ZŠ Na rovině v České Třebové je dokumentována ve fotodokumentaci akcí na :
http://pobockazsnarovinectrebova.rajce.idnes.cz/

