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Charakteristika školy

Školská právnická osoba MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi zahrnuje mateřskou školu, školní
jídelnu – výdejnu, základní školu a školní družinu. Výuka propojuje metodu Marie
Montessori, projektové vyučování a principy Kritického myšlení.
Mateřská škola má ve věkově smíšené třídě naplněnou kapacitu 25 dětí, které se vzdělávají
podle školního vzdělávacího programu „Skrze smysly objevujeme svět“. Sídlí v přízemí
budovy, využívá hernu, ložnici, školní jídelnu – výdejnu (stravu dováží SPŠS Chrudim), wc,
sklad, šatnu a přilehlou zahradu se vzrostlými stromy a pískovištěm.
Základní škola je provozována na dvou pracovištích – v sídle školy v Chrudimi a na
odloučeném pracovišti v České Třebové (Pod Jelenicí 657). Celkovou kapacitu 95 žáků se
v tomto roce podařilo zvýšit na 125 žáků od 1. 9. 2016. Všichni žáci se vzdělávají podle
školního vzdělávacího programu ZŠ Na rovině v Chrudimi.
Základní škola v Chrudimi je provozována v prvním patře sídla školy, kde využívá 4 třídy, wc,
sklad a šatny. K budově přiléhá školní zahrada. Tělesná výchova probíhá v tělocvičně DDŠ a
SPŠS Chrudim, stravování ve školní jídelně SPŠS Chrudim.
V tomto školním roce se výuka odehrávala ve dvou studijních skupinách – ve skupině 25 žáků
1. – 3. ročníku a skupině 20 žáků 4. – 7. ročníku. Další samostatnou třídu tvořilo 31 žáků
v individuálním vzdělávání.
Škola v České Třebové se nachází v prvním patře rodinného domu se zahradou, které bylo
adaptováno pro potřeby školy a poskytuje žákům čtyři učebny, dvoje sociální zařízení a
šatnu. Na tělocvik žáci docházejí do Základní školy praktické Česká Třebová, na obědy do ZŠ
Habrmanova. Jedna věkově smíšená třída zde zahrnovala 13 žáků.

Aktivity školy a spolupráce s dalšími organizacemi

Mateřská i základní škola sdílela společné celoroční projektové téma „Země v našich rukou“,
skrze které děti poznávaly nejprve „své“ město a Českou republiku a později Evropu a
všechny další kontinenty. S projektovým tématem souvisela celá řada výletů.

V MŠ se zapojili i rodiče, kteří přišli popovídat s dětmi o svých zážitcích z cest a přinesli
ukázat suvenýry, oblečení, ochutnat typické jídlo… díky tomu proběhlo povídání o Ukrajině,
Portugalsku, Austrálii a Japonsku. S jedním z rodičů děti absolvovaly i lekci aikida.

Chrudimská ZŠ podnikala výpravy po Chrudimi včetně návštěvy Regionálního muzea
v Chrudimi a sjížděla řeku Chrudimku na kánoích, realizovala výstup na Sněžku, exkurzi do
Prahy (Pražský hrad, Karlův most atp.), lyžařský výcvik v návaznosti na Antarktidu, návštěvu
odborníka s ukázkami živých zvířat, i návštěvu botanické zahrady a skleníku Fata Morgana
v souvislosti s Amerikou, školu v přírodě v duchu nejvýznamnějších zemí Asie, včetně výstupu
na „Mount Everest“ (Velkou Deštnou). Africký den se díky spolupráci učitelů MŠ a ZŠ
podařilo zrealizovat jako společnou akci pro všechny chrudimské děti.

ZŠ v České Třebové podnikala výpravy po České Třebové a po jejím okolí, v rámci tématu
Česká republika pak navštívila fyzikálně naučné centrum Alternátor Třebíč, Litomyšl, Brno –
Špilberk a Biskupství Petrov. Zajistila společný lyžařský výcvik na sjezdovce Peklák v České
Třebové. V návaznosti na Severní Ameriku uskutečnila besedu s účastníkem mezinárodního
setkání Skautů v Kanadě, k Africe výstavu afrických vycpanin v soukromé sbírce v České
Třebové. V projektu Asie podnikla výstup na „Mount Everest“ na škole v přírodě v Prívratě a
zorganizovala pro děti besedu s účastníky vysokohorského treku kolem Mount Everestu a po
území činných sopek na Kamčatce na lyžích.

Mimo rámec projektového tématu mateřská škola pokračovala ve spolupráci s NNO
Amalthea, konkrétně s tzv. předškolkou, která připravuje na vstup do školy děti i rodiče ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Děti z předškolky spolu se svým učitelem
docházely jednou měsíčně do naší školky, kde měly možnost spolupracovat s našimi dětmi a
učiteli a využívat montessori didaktické materiály.
Dále mateřská škola navázala intenzivní spolupráci se Senior rezidencí Chrudim, díky které
pravidelně každý týden dochází skupinka dětí na společné dílny dětí a seniorů.
Jedno dopoledne v týdnu jsme pro děti vytvářeli biliguální prostředí (jedna z učitelek
komunikoval výhradně anglicky), jedno dopoledne v týdnu děti trávily v tělocvičně DDŠ
Chrudim (paní učitelky pozorovaly velké pokroky dětí v oblasti hrubé i jemné motoriky a
spolupráce dětí), každé tři týdny externí lektoři realizovali muzikoterapii, přibližně jednou za
dva měsíce děti navštívily městskou knihovnu a absolvovaly lekci keramiky a na školní
zahradě se děti setkávaly s dětmi sousedící MŠ U Sovičky.

Základní škola díky spolupráci se vznikající ZŠ Hučák z Hradce Králové získala do výuky jako
dobrovolníka přes vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ studenta sociální pedagogiky
z Portugalska, který se po dobu 12 týdnů stal anglicky mluvícím partnerem žáků školy
v hodinách AJ, ale i jiných předmětů a ve družině.
Personální zajištění školy a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzhledem k několika odchodům na mateřskou dovolenou a vzhledem k rostoucímu počtu
žáků školy došlo k mnoha personálním změnám.

Ředitelkou školy se stala Jana Hrázská, jejím zástupcem Jaroslav Marek, který měl na starost
především komunikaci s ostatními subjekty, správu dokumentace, finanční řízení a správu
majetku. Ředitelka díky příznivější finanční situaci školy navrhla a do rozpočtu zanesla
každoroční příspěvek školy na další vzdělávání pedagogických pracovníků, který se odvíjí od
výše úvazku.

Mateřská škola má dvě stálé učitelky, Leonu Nosálovou a Lucii Tichou, které si v tomto
školním roce doplnily pedagogické vzdělání tak, aby byly plně aprobované pro práci v MŠ.
Kromě toho absolvovaly řadu dalších vzdělávacích kurzů např. kurz Respektovat a být
respektován, Vzdělávání venku s Juliet Robertson (L.T.), Montessori kurz MVDr. Evy Štarkové
(L.N.)
Na DPP ve školce pracovaly podle potřeby tři pedagogické asistentky – vychovatelka školní
družiny Lenka Korejtková, angličtinářka Žeňa Kubínová a aprobovaná učitelka pro mateřskou
školu a absolventka série Montessori kurzů MVDr. Evy Štarkové Kateřina Kožíšková, která
v průběhu školního roku absolvovala kurz Respektovat a být respektován, a kurz Kritického
myšlení Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet a zůstává ve školce jako stálá
pedagogická asistentka i pro následující školní rok.
Dále je v MŠ zaměstnána nepedagogická síla, která má na starost výdejnu obědů a úklid.

Základní škola v Chrudimi po několika odchodech na mateřskou dovolenou končila školní rok
v následující sestavě:
Učitelka pro 1. stupeň ZŠ Jana Hrázská (v průběhu roku absolvovala kurzy Strukturování
dramatu a zařazování aktivizujících metod dramatické výchovy ve vyučování, Čteme s
nečtenáři a učíme je kriticky myslet, pokračování Montessori kurzu s MVDr. Evou Štarkovou
a účastnila se jako host panelové diskuse na konferenci Cesty ke vzdělávání pořádané
spřátelenou vznikají ZŠ Hučák v Hradci Králové).
Učitelka českého jazyka Gabriela Štěpánková (kurzy Strukturování dramatu a zařazování
aktivizujících metod dramatické výchovy ve vyučování, Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky
myslet, pokračování Montessori kurzu s MVDr. Evou Štarkovou)
Učitelka anglického jazyka Jitka Ptáčková (Montessori kurz MVDr. Evy Štarkové, kurz Čteme
s nečtenáři a učíme je kriticky myslet a přednáška Claus-Dieter Kaula z Institutu celostního
učení)
Učitelka pro projektové vyučování a pedagogická asistentka Tereza Divišová (Krajská
konference EVVO, Montessori kurz MVDr. Evy Štarkové, kurz Čteme s nečtenáři a učíme je
kriticky myslet a přednáška Claus-Dieter Kaula z Institutu celostního učení)
Učitel tělesné výchovy Vojtěch Novotný (jednodenní Montessori kurz MVDr. Evy Štarkové)
Učitelka fyziky Petra Rohlíková (Zahájení Montessori kurzu s MVDr. Evou Štarkovou)

Pedagogická asistentka Alžběta Myšková (kurz Percepční a motorická oslabení ve školní
praxi, Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet a pokračování Montessori kurzu s
MVDr. Evou Štarkovou)
Pedagogická asistentka Martina Sádovská.
Vychovatelka ve školní družině a pedagogická asistentka Lenka Korejtková (kurz Čteme s
nečtenáři a učíme je kriticky myslet)
Na dvě hodiny týdně docházela asistovat Lenka Bubeníková, aby se seznámila s dětmi,
protože od září nastoupí jako učitelka matematiky a projektového vyučování. (Zahájení
Montessori kurzu s MVDr. Evou Štarkovou)
Téměř do konce školního roku odkládala nástup na MD učitelka matematiky Alena Marková.

Na konci školního roku společně Leona Nosálová, Jana Hrázská, Gabriela Štěpánková a
Alžběta Myšková zahájily účast na ročním kurzu Montessori pedagogiky Institutu celostního
učení.
Takřka všichni učitelé také v průběhu školního roku navštívili pro inspiraci jiné mateřské a
základní školy, které staví na montessori pedagogice – např. MŠ a ZŠ Slunečnice u Havlíčkova
Brodu, ZŠ Na Beránku v Praze, ZŠ Gajdošova v Brně a o prázdninách prostory MŠ, ZŠ a SŠ
Biberkor u Mnichova.

Základní škola v České Třebové má aktuálně následující personální zajištění
Učitelka a pedagogická asistentka Barbora Jasanská (pokračování Montessori kurzu s MVDr.
Evou Štarkovou, Hejného matematika – prostředí slovní úlohy a statistické grafy, Genetická
metoda od A do Z, Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet)
Pedagogická asistentka vychovatelka ve školní družině Zuzana Poláková (Hejného
matematika – prostředí slovní úlohy, Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet,
pokračování Montessori kurzu s MVDr. Evou Štarkovou)
Učitelka a pedagogická asistentka Slavomíra Petrová (Hejného matematika – prostředí slovní
úlohy a statistické grafy, kurz Asistenta pedagoga, Základní normy zdravotních znalostí
v souladu se standardy první pomoci evropských Červených křížů)
Jako asistentka a ve školní družině působila i Veronika Slezáková, která odchází učit do
mateřské školy.

Výuku v naší mateřské i základní škole pro inspiraci navštívily desítky pedagogů z jiných škol.
Jana Hrázská a Gabriela Štěpánková lektorovaly semináře o montessori pedagogice pro
pedagogy ze speciální ZŠ Svítání a pro rodiče ze vznikající montessori třídy v Jamném nad
Orlicí.
Dále ve škole proběhlo několik kurzů pozvaných externích lektorů – např. kurz dramatické
výchovy – Strukturování dramatu (Jan Karaffa), pokračování Montessori kurzu s MVDr. Evou
Štarkovou, kurz Hejného matematiky, kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet.

Prevence sociálně patologických jevů

V tomto školním roce byla zřízena funkce školního metodika prevence (aktuálně Tereza
Divišová) a byl vytvořen Minimální preventivní program prevence rizikového chování (dále
jen jako MPP). MPP je dokument školy, který cílí na výchovu žáků ke zdravému životnímu
stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně-komunikativních
dovedností, je přílohou ŠVP. Mezi obecné cíle, které byly stanoveny, patří preventivně
působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování, udržovat dobré vztahy mezi rodinou a
školou a zapojovat rodiče do aktivit školy. Konkrétním cílem je předcházet užívání
návykových látek včetně alkoholu a tabáku, šikaně – jejím projevům, stádiím a formám,
projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu, rizikům předčasného sexuálního života (právní
odpovědnost, citová nevyzrálost, antikoncepce, potraty), podporovat zdravý životní styl žáků,
podporovat žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti.

Údaje o zápisu a o výsledcích žáků u přijímacích zkoušek

Zápis v mateřské škole kompletně doplnil počet dětí, které odcházejí na základní školu.
K zápisu do prvních tříd přišlo v Chrudimi 5 a v České Třebové 9 dětí. Všechny byly přijaty.
U obou zápisů byla přítomna Česká školní inspekce, která na způsobu zápisu neshledala
žádné nedostatky.

Škola zatím nemá devátý ročník, v tomto roce nejstarší děti docházely do ročníku sedmého.
Nikdo z našich žáků neměl potřebu odejít na osmileté gymnázium.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V lednu a únoru 2016 prošla naše škola již podruhé kontrolou České školní inspekce.
Tentokrát šlo o inspekci tematicky zaměřenou především na žáky v individuálním (tzv.
domácím) vzdělávání a na přijímání dětí (zápis). Škola v tomto hodnocení obstála. ČŠI ocenila
posun, k jakému za pouhý rok došlo jak v personálním, tak v materiálním zajištění výuky.

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
V rámci realizace projektu Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2015, pod názvem Otevřená komunikace, mateřská škola zakoupila pomůcky pro
řečovou výchovu i další nutné vybavení. Díky tomu již mohou pedagogové využívat během dne
množství pomůcek podporujících vývoj řeči. Prostřednictvím workshopů realizovaných pro pedagogy
i rodiče byly posíleny jejich kompetence v oblasti řečové výchovy. Nyní paní učitelky doplňují Školní
vzdělávací program mateřské školy o zkvalitňování logopedické prevence. Celkové náklady projektu
byly 25.082 Kč, z dotace škola čerpala 20.000 Kč.
Z dotace na rozvojový program MŠMT "Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství"
jsme mohli navýšit mzdy našim zaměstnancům celkem o 30.743 Kč (Pedagogičtí pracovníci 27624,
nepedagogičtí pracovníci 3119 Kč).
Díky dotačnímu programu „Rozvoj čtenářských a jazykových dovedností“ mohli naši žáci (v
doprovodu učitelky anglického jazyka) absolvovat jazykově-vzdělávací pobyt v Hastings ve Velké
Británii na zahraniční škole Embassy . Během pobytu bydleli v rodinách rodilých mluvčích a zúčastnili
se několika poznávacích výletů. Učitelka anglického jazyka se (již v srpnu 2015) zúčastnila
čtrnáctidenního jazykového kurzu na Strathclyde University Glasgow ve Skotsku (Velké Británii).
Z dotace dále byla pořízena literatura v počtu větším než 500ks knih a vypracovány tematické listy
(plán), dle kterých probíhaly dílny čtení a psaní. Celkové náklady byly uhrazeny z dotace ve výši
315 461 Kč.
Z Rozvojového programu MŠMT na podporu financování asistentů pedagoga pro žáky se
znevýhodněním jsme čerpali 330 835 Kč.

Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2015 - 16

A)

Příjmy

z toho:

Celkové příjmy

6 461 051,00 Kč

a) Školné od studentů

1 552 800,00 Kč

B)

b) Tržba doplňková činnost - nájem, kurzy

194 547,00 Kč

c) Ostatní výnosy vč. Darů

123 291,00 Kč

d) slevy na školném, stipendia

-374 745,00 Kč

e) Dotace, granty

4 965 158,00 Kč

Neinvestiční výdaje

6 345 377,90 Kč

a) Náklady na platy pracovníků školy

2 788 997,00 Kč

b) Ostatní osobní náklady

525 654,00 Kč

c) Zákonné odvody ZP a SP

950 303,00 Kč

d) Náklady na učebnice, učební texty a učební
pomůcky

156 451,10 Kč

e) Nájemné

785 285,00 Kč

e) Ostatní provozní náklady (včetně odpisů
majetku - investic)

1 138 687,80 Kč

Rozdíl

115 673,10 Kč

Výdaje

z toho:

