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1. Základní údaje o škole
Název
Sídlo
E-mailová adresa
Datová schránka
Právní forma
IČO
REDIZO
Zřizovatel
Ředitelka školy
Statutární zástupkyně
ředitelky školy
Školská rada

Speciální základní škola a praktická škola Chrudim
Školní náměstí 228, 537 01 Chrudim II
info@spzschrudim.cz
sxz2smf
příspěvková organizace
72085410
691002223
Pardubický kraj
Mgr. Jitka Činčalová, Malecká 1175, 537 05 Chrudim
Mgr. Ivana Ruiderová, Topol 2, 537 01 Chrudim
za zřizovatele – Bc. Irena Tlapáková
za pedagogické pracovníky – Mgr. Olga Krišková
od 25. 5. 2021 Mgr. Sylva Pilařová
za zákonné zástupce – Jiřina Synková

1.1 Charakteristika školy
Od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním subjektem, který od 1. 1. 2003 hospodaří jako
příspěvková organizace.
Výuka probíhala:
 v 11 třídách,
 ve 3 místnostech pro školní družinu,
 v 8 odborných učebnách (počítačová, logopedická, herní a audio-video, stimulační,
hudební, zraková, snoezelen, herna s kuličkovým bazénem),
 ve 4 dílnách (kovo, dřevo, cvičná kuchyně a šicí dílna, keramická dílna),
 na školní zahradě se skleníkem.
Naše škola disponuje počítačovou učebnou s deseti počítači, pěti učebnami s interaktivní
tabulí, osmi počítači na síti k potřebě vedení školy, hospodářky a pedagogů, čtyřmi notebooky
se vzdáleným přístupem do sítě školy k potřebě vedení, ICT správce a koordinátora ŠVP,
devíti počítači se zastaralým operačním systémem k použití v učebnách ZŠ speciální a v ŠD,
čtyřmi dotekovými obrazovkami, patnácti tablety a deseti notebooky z projektu EU. V říjnu
2020 jsme získali mimořádné prostředky na pořízení technického vybavení, proběhlo
výběrové řízení a na konci listopadu bylo dodáno 11 notebooků. Další 3 notebooky jsme
dostali od zřizovatele. V květnu 2021 jsme získali 3 notebooky ze sbírky počítačů z projektu
Učíme online neziskové organizace Česko.Digital pro žáky, kteří se neúčastnili výuky
z důvodu odmítnutí testování antigenními testy na Covid.
Pro zajištění tělesné výchovy slouží venkovní hřiště na míčové hry a tělocvična (sportoviště
ZŠ Školní náměstí) a učebna „fit pro zdraví“ s vybavením zaměřeným na doplňující cvičební
program (rekondiční, rehabilitační, kompenzační).
Z projektu Tvořím Chrudim (Venkovní hřiště – hry na chodníku u speciální školy), který
financuje Město Chrudim z participativního rozpočtu, byly instalovány malované hry kolem
školy. Mohou je využívat i žáci naší školy v době přestávek, při hodinách Tv a školní družina.
Zázemí školy doplňuje 13 kabinetů (z toho 3 jsou určeny jako přípravny materiálu
pro výuku), 2 sborovny, knihovna, 3 kanceláře pro řízení a správu školy a ošetřovna.
Výuka žáků s těžkým zdravotním postižením probíhala v místě jejich bydlení v Medlešicích
a v Rabštejnské Lhotě. Pro dopravu za těmito žáky využíváme školní automobil Škoda Fabia.
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Budova školy je plně bezbariérová (výtah, schodišťová plošina), je vytápěna dálkovým
horkovodem z Elektrárny Opatovice a.s. Vyžaduje pravidelnou údržbu a opravy menšího
rozsahu, byla provedena výměna koberců, jedna třída byla vybavena novým nábytkem,
nákladnější byla výměna oken ve 2. patře, byl proveden nátěr plotu u školní zahrady.
Průběžně doplňujeme kabinety speciálními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením.
Schéma areálu školy viz Příloha č. 1
Přehled naplněnosti školy k 30. 6. 2021:
Počet tříd / oddělení
ZŠ
4

Počet žáků
37
47, z toho:
§42 - 1

ZŠ speciální

7

Praktická škola
dvouletá
Školní družina

0

0

3

27

1.2 Přehled oborů vzdělání
Druh školy: Základní škola
Rezortní identifikátor (IZO): 102142840
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 175
Kód oboru 79-01-B/01, Základní škola speciální, kapacita 78 žáků
Kód oboru 79-01-C/01, Základní škola, kapacita 98 žáků
Druh školy: Střední škola
Rezortní identifikátor (IZO): 181096994
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 10
Kód oboru 78-62-C/02, Praktická škola dvouletá, kapacita 10 žáků
Druh školy: Školní družina
Rezortní identifikátor (IZO): 117200671
Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 28

2. Přehled vzdělávacích programů
Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona:
 Školní vzdělávací program „Srdcem a rozumem k úspěchu v životě“ zpracovaný dle
RVP ZV, od 1. 9. 2018 (1. - 9. ročník).
Základní škola speciální:
 Školní vzdělávací program pro žáky se středně těžkým mentálním postižením
„Srdcem a rozumem k úspěchu v životě“ - I. díl – žáci 1. - 10. ročníku,
 Školní vzdělávací program pro žáky s těžkým mentálním postižením a kombinovaným
postižením více vadami „Srdcem a rozumem k úspěchu v životě“ - II. díl – žáci
1. - 10. ročníku,
 Školní vzdělávací program pro přípravný stupeň základní školy speciální – Příloha č.2.
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Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona zajišťuje výchovu a vzdělání
žáků s lehkým mentálním postižením. Při práci vycházíme z osobnosti dítěte, stupně
postižení, temperamentu, psychických zvláštností, specifických poruch učení a sociálního
zázemí. V ZŠ se připravují žáci na budoucí přechod do odborných učilišť. Po absolvování
9 ročníků získává žák základní vzdělání.
Základní škola speciální je určena pro žáky, kteří vzhledem k hloubce svého mentálního
postižení nejsou schopni zvládat upravené výstupy základní školy. Vzdělávací program ZŠ
speciální umožňuje postupovat se všemi žáky individuálně, přizpůsobit se jejich potřebám
a požadavkům. V ZŠ speciální po ukončení desetiletého výukového programu žáci získávají
základy vzdělání. Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v odborném učilišti nebo
v praktické škole.
Přípravný stupeň základní školy speciální (ve školním roce 2020/21 nebyl otevřen) je
zřízen pro děti od školního roku, v němž dosáhnou 5 let věku, do zahájení povinné školní
docházky. Vzdělávání v přípravném stupni trvá nejvýše 3 školní roky. Děti získávají
Osvědčení o absolvování.
Praktická škola dvouletá (ve školním roce 2020/21 nebyla otevřena) je určena pro žáky
se středně těžkým stupněm mentálního postižení (případně s lehkým mentálním postižením
v kombinaci s dalším zdravotním postižením), kteří ukončili povinnou školní docházku.
Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní
dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním
životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření
přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Absolventi jsou připravováni pro jednoduché
pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách,
ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším
vzdělávání.
Ve škole se vzdělávají také žáci s jiným zdravotním postižením – tělesným, zrakovým,
sluchovým, s vadami řeči, poruchami chování a s autismem.
Někteří žáci mají vypracovaný Individuální vzdělávací plán (např. s modifikovanou výukou).
Úspěšnost plnění byla vyhodnocována, průběžně konzultována s rodiči a se školskými
poradenskými zařízeními (SPC Svítání Pardubice, SPC Skuteč, SPC Polička, SPC Moravská
Třebová, PPP Chrudim). Odborná péče byla zajištěna psycholožkou PhDr. Irenou Köhlerovou
jednou měsíčně.
Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Plní vzdělávací cíle, má
významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjení osobnostní
a sociální kompetence dětí. Tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině.
Jejím hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace
po školním vyučování. Práce školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem
pro školní družinu.

3. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci:
 ředitelka školy, výchovná poradkyně,
 statutární zástupkyně ředitelky,
 12 učitelek,
 17 asistentů pedagoga,
 4 vychovatelky.
Nepedagogičtí pracovníci:
 hospodářka školy, účetní,
 školník,
 3 uklízečky.
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu, který byl projednán
s odborovou organizací. Na DVPP navazovalo sebevzdělávání v rámci samostudia.
Učitelé si stanovili, v souladu s potřebami školy, svoje osobní cíle v Plánech profesního
rozvoje, které konzultovali a prezentovali na poradách a metodických sdruženích. Na závěr
roku je vyhodnotili a založili do profesního portfólia.
Pedagogičtí pracovníci si vybírali z široké nabídky akcí, které si sami objednávali, účastnili
se jich v době distanční výuky i v době prezenční výuky. Výhodou bylo konání webinářů
v době mimo přímou pedagogickou činnost i bezplatnost.
Asistenti pedagoga se zaměřili na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, na autismus, na bezpečnost v kyber prostoru. Vytvořili spoustu výukových
materiálů pro žáky. Učitelky hledaly náměty pro svoji práci do předmětů, které vyučují,
k revizi RVP apod. Vedení školy se zaměřilo na problematiku distanční výuky, hodnocení
žáků, kyber bezpečnost, BOZP, revizi RVP ZV.
Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky byly členkami Centra kolegiální podpory v ZŠ Chrast,
kde si vyměňovaly zkušenosti s pedagogickými pracovníky základních škol v oblasti rozvoje
kompetence k podnikavosti žáků. Projekt byl ukončen v prosinci 2021.
V rámci profesního rozvoje se učitelky zaměřily na distanční výuku, Office 365, inkluzi,
VOKS, žáky s PAS, globální čtení, matematiku, terapie, projektové dny, ICT a točení na
hrnčířském kruhu. Vytvořily metodiky, materiály, návody, které budou přínosem nejen pro
ně, ale i pro ostatní pracovníky.
Vzdělávání je v naší škole prioritou, vedení školy ho plně podporuje vzhledem k zajištění
kvalitní úrovně výchovně vzdělávacího procesu školy a pro udržení kontinuity v oblasti
profesního růstu všech pedagogických pracovníků.

5. Provoz školy v době pandemie
Výuka byla zahájena 1. 9. 2020 v plném rozsahu. Byla nastavena hygienická a
protiepidemická opatření – dodržování tzv. pravidla 3R (roušky, dezinfekce rukou a rozestupy
min. 2 metry), minimalizace kontaktů, omezení společných aktivit, větrání, úklid, dezinfekce,
zřízení místnosti pro osobu s příznaky infekčního onemocnění, stravování v době 11– 12
hodin v ZŠ Sladkovského. Žáci naší školy a pedagogičtí pracovníci měli výjimku
z nošení roušek, přesto dospělí roušky nosili a žákům to bylo doporučeno. O přijatých
opatřeních byli informováni zaměstnanci školy, žáci i jejich zákonní zástupci.
Sledovali jsme průběžně republikový a lokální vývoj situace v rámci systému semafor.
Do tematických plánů jsme zařadili také očekávané výstupy RVP, které nebylo možné
realizovat v uplynulém školním roce. Vzdělávání učitelů jsme zaměřili na využití digitálních
technologií při výuce pro případ distanční výuky.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci byla od 5. 10. 2020 zakázána výuka tělesné
výchovy na 2. stupni. Místo Tv doporučilo MŠMT pouze procházky, pohybové aktivity
venku, nemělo docházet k převlékání, které bylo rizikové. Dále byla omezena na 1. i 2. stupni
výuka hudební výchovy pouze na teorii, žáci během hodin nesměli zpívat.
14. 10. 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků běžných základních škol. MŠMT změnilo
organizaci školního roku a přidalo 2 volné dny 26. a 27. 11. (se státním svátkem 28.11. a
dvěma dny podzimních prázdnin měli žáci týdenní volno).
Krizovým opatřením Vlády ČR byla od 2. 11. 2020 zakázána i osobní přítomnost žáků
škol a školních družin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Opět, jako na jaře,
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jsme začali učit distančním způsobem, s tím rozdílem, že distanční výuka byla povinná. Řídili
jsme se Metodickým doporučením MŠMT k výuce distančním způsobem.
Pedagogičtí pracovníci v maximální míře využívali práci z domova, porady se konaly on-line
v Microsoft Teams.
Od 18. 11. 2020 se žáci vrátili do školy a byla zahájena prezenční výuka i provoz školní
družiny za přísných epidemických pravidel – větrání během přestávek a uprostřed každé
vyučovací hodiny, zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání, neslučování třídních
kolektivů a oddělení školní družiny, nošení roušek.
Antigenní testování pedagogických pracovníků proběhlo 4. – 18. 12. 2020. Zájem o něj byl
malý. V naší škole se zúčastnil 1 zaměstnanec.
MŠMT prodloužilo vánoční prázdniny o 2 dny (21. a 22. 12. 2020). Výuka byla ukončena
v pátek 18. 12. 2020 a žáci opět nastoupili do školy v pondělí 4. 1. 2021. Osobní přítomnost
žáků speciálních škol byla povolena novým krizovým opatřením vlády opět za dodržení
homogenity skupin.
Od 25. 2. 2021 zaměstnanci povinně používali respirátory FFP2 nebo KN 95.
Od 27. 2. 2021 byla spuštěna registrace na očkování proti Covid–19 pro pedagogické
a nepedagogické zaměstnance škol a školských zařízení.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR 1. 3. 2021 uzavřela všechny školy
včetně speciálních na 3 týdny. Výuka žáků probíhala distančním způsobem. Uzavření škol
se nakonec prodloužilo na 6 týdnů. Od 12. 4. 2021 byla obnovena prezenční výuka všech
žáků školy. Podmínkou osobní přítomnosti žáků i zaměstnanců byl negativní test 2 x týdně.
Testovalo se v pondělí a čtvrtek stěrem z přední části nosu (test Lepu Medical, Singclean
nebo Sejoy) neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Žáci se testovali pod
dohledem pedagogů, někteří za asistence zákonných zástupců. Výjimečně zákonní zástupci
odmítli testování svých dětí, jejich absence byla omluvena, vzdělávání probíhalo po dohodě
mezi zákonnými zástupci a učiteli – předávání materiálů, on-line hodiny, konzultace,
přezkoušení. Byly zpřísněny podmínky pro stravování ve školní jídelně – omezený počet
strávníků, proto byl čas na oběd prodloužen na 10:30 – 12:30 hodin, aby se naši žáci ve
výdejně obědů na ZŠ Sladkovského vystřídali.
Od 3. 5. 2021 se testovalo pouze 1x týdně, byly povoleny sportovní činnosti venku bez
zakrytí dýchacích cest za dodržení homogenity tříd.
Postupně docházelo k rozvolňování opatření, od 17. 5. 2021 byla zrušena povinnost
homogenních tříd i oddělení školní družiny. Ve školní družině byla zrušena všechna omezení.
Od 24. 5. 2021 povoleny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech. Od 31. 5. 2021
byl zrušen zákaz vstupu třetích osob do školy. Od 1. 6. 2021 bylo povoleno fotografování bez
respirátorů.

6. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
Vydaných rozhodnutí celkem 18 z toho:
přestup do stejného vzdělávacího programu
převedení do jiného vzdělávacího programu
přijetí k plnění povinné školní docházky
přijetí do Praktické školy dvouleté

11
1
1
5

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/22 celkem 3 děti z toho:
odklad povinné školní docházky
2
přijetí k plnění povinné školní docházky
1
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7. Výsledky výchovy a vzdělávání
7.1 Základní škola

1. pololetí
Prospěch

Třída

Počet
žáků

III.
VII.
VIII.
IX.

9
10
8
9

prosp.
s vyznam.
8
6
3
3

Celkem

36

20

Absence

1
4
4
6

0
0
1
0

0
0
0
0

průměr
prospěchu
1,085
1,300
1,691
1,613

15

1

0

1,4223

prospěl neprosp.

nehod.

oml.

neoml.

celkem

523
496
733
1210

0
0
0
0

523
596
733
1210

2962

0

2962

2. pololetí
Třída

Počet
žáků

III.
VII.
VIII.
IX.
Celkem

10
10
8
9
37

Prospěch
prosp.
s vyznam.
8
8
3
4
23

prospěl neprosp.
2
2
5
5
14

Absence
nehod.

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

průměr
prospěchu
1,179
1,264
1,628
1,6271
1,425

oml.

neoml.

celkem

869
408
947
1399
3623

0
0
0
0
0

869
408
947
1399
3623

Školní vzdělávací program „Srdcem a rozumem k úspěchu v životě“ zpracovaný dle
RVP ZV, od 1. 9. 2018 (1. – 9. ročník)
V tomto školním roce pracovaly podle ŠVP pro základní vzdělávání již všechny ročníky ZŠ.
Hodnocení ŠVP vychází z hodnocení činnosti jednotlivých tříd, které vypracovaly třídní
učitelky ve spolupráci s ostatními vyučujícími. Časová dotace učiva všem vyhovuje, klíčové
kompetence byly splněny.
Z důvodu nařízení vlády bylo učivo Tv a Hv v průběhu školního roku upraveno. Tematické
plány ostatních předmětů byly splněny.
Výchovné problémy byly projednávány na metodických sdruženích a pedagogických radách,
s rodiči, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence.
Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovali 4 žáci.
Problematické předměty ve třídách: III. třída - M, Čj, VIII. třída – Aj, Rj, IX. třída - Čj, M.
Paní učitelky používají různé způsoby ověřování znalostí žáků, které využívají v hodnocení.
Jsou to: samostatné práce, pozorování, vyprávění, ústní zkoušení, didaktické hry, diagnostické
prověrky, rozhovor, práce ve dvojici, práce ve skupině, písemné testy – jednoodpovědní,
víceodpovědní, interaktivní na tabletech, NTB i PC, on-line výuka v Teams, telefonické
konzultace, kontrola a oprava pracovních listů, pravidelné schůzky a konzultace, e-mail.
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Způsoby hodnocení: klasifikace, slovní hodnocení, sebehodnocení, formativní, na vysvědčení
- širší slovní hodnocení ve všech předmětech, používání razítek, smajlíků.
Projekty, miniprojekty: Šablony II – Polytechnické vzdělávání, projektový den Práce nás
baví, Škola podporující zdraví, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Volba povolání –
spolupráce s OU Chroustovice, Záložka do knihy – partnerství se slovenskými školami.
Naplánované projektové dny: (září) 100 let výročí školy, (říjen) cyklistika, (listopad) atletika,
(prosinec) míčové hry, (leden) zimní sporty, (únor) pohybové hry, (březen) plavání, (duben)
oštěp koule, míček, (květen) bílý sport – tenis, florbal, (červen) pálkovaná, bingo - vzhledem
k pandemické situaci byl program upraven a redukován.
Při vyučování volily paní učitelky různé metody práce, které pomáhají žákům lépe si osvojit
učivo a vedou ke splnění cílů - individuální, frontální, skupinová práce, problémové učení,
kritické myšlení, interaktivita, možnost výběru, preventivní programy na IT, komunitní kruh,
vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor, názorně demonstrační metody, předvádění
a pozorování, PC programy, tablety, práce s učebnicí, textem, obrázky, didaktickým
materiálem atd.
Účast rodičů na třídních schůzkách byla průměrná. Někteří využívali konzultační hodiny.
Osvědčila se spolupráce s rodiči přes žákovskou knížku, telefon a e-mail. Ve III. třídě
probíhala navíc písemná komunikace přes notýsek a v době nouzového stavu individuální
setkávání dle platných pravidel. V IX. třídě byla spolupráce s rodiči na dobré úrovni. V době
distanční výuky probíhala jednou týdně prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobním
pohovorem. Paní učitelka VII. třídy hodnotí spolupráci s rodiči jako výbornou.
Žáci a učitelé se zúčastnili zdařilých akcí - Útulek Chrudim – nadělování dárků opuštěným
zvířátkům; školní výlet III. a VIII. třídy - Exotika na ranči Bítovany; výlet VIII. třídy na
Kočičí hrádek.
Další akce: výlet do Pardubic a plavba lodí, Den Země - program pro žáky v učebnách školy malování na tašky, Ukliďme svět, vedení koutku přírody, Ukliďme planetu, Den dětí v obci
Topol (ukázka techniky hasičů a exkurze RC profi), školní výlet Praha.
Oslavy 100. výročí školy - probíhaly dny otevřených dveří, tvořivé dílny, projektové dny,
módní přehlídka dobového oblečení, diskotéka. Vystoupili žáci VII. třídy s pásmem písní,
básní, tance a rytmizace, Ekocentrum Paleta Chrudim – Férový obchod – finanční gramotnost,
Lesy v ohrožení. Na závěr školního roku žáci VII. třídy vystoupili s programem Zlatý
kolovrat.
Během školního roku jsme spolupracovali s různými institucemi (Městská policie Chrudim,
PPP Chrudim, SPC Svítání Pardubice, SPC Skuteč, SPC Moravská Třebová), institucemi,
které pomáhají žákům orientovat se v běžném životě (Ekocentrum Paleta, Městská knihovna
Chrudim, Dětské dopravní hřiště Chrudim).
Revize RVP ZV
V lednu 2021 bylo vydáno Opatření MŠMT, kterým se mění Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání (RVP pro ZV). Vzdělávací oblast Informační a komunikační
technologie byla nahrazena vzdělávací oblastí Informatika, je začleněna nová kompetence
digitální, změnil se vzdělávací obsah, který je zaměřen na rozvoj informatického myšlení
a na porozumění základním principům digitálních technologií.
Naše škola zahájí vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP
pro ZV vydaného tímto opatřením od 1. 9. 2021 ve všech ročnících na 1. i 2. stupni ZŠ.
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7.2 Základní škola speciální

1. pololetí
Třída

Počet
žáků

I.S
II.S
III.S
IV.S
V.S
VI.S

Prospěch

Absence

prospěl

neprosp.

nehod.

oml.

neoml.

Celkem

6
7
7
7
6
7

prosp.
s vyznam.
0
0
0
0
0
0

5
7
6
6
6
6

1
0
0
0
0
1

0
0
1
1
0
0

413
395
226
453
418
370

0
0
0
0
0
0

413
395
226
453
418
370

VII.S

7

0

5

0

2

903

0

903

Celkem

47

0

41

2

4

3178

0

3178

2. pololetí
Třída

Počet
žáků

I.S
II.S
III.S
IV.S

Prospěch

Absence

prospěl

neprosp.

nehod.

oml.

neoml.

Celkem

6
7
7
7

prosp.
s vyznam.
0
0
0
0

5
7
6
7

1
0
1
0

0
0
0
0

334
385
218
704

0
0
0
0

334
385
218
704

V.S
VI.S
VII.S

6
7
7

0
0
0

6
6
6

0
1
1

0
0
0

202
473
893

0
0
0

202
473
893

Celkem

47

0

43

4

0

3209

0

3209

Podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální pracovalo ve školním roce
2020/2021 celkem 47 žáků, z toho podle dílu I - 18 žáků, podle dílu II - 29 žáků.

třída
I. S
II. S
III. S
IV. S
VI. S

ŠVP ZŠS – díl I
počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
3
1
1
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třída
I. S
II. S
III. S
IV. S
V. S
VI. S
VII. S

ŠVP ZŠS – díl II
počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4

Výstupy i klíčové kompetence byly zpracovány do Podpůrných, Individuálních či
Tematických plánů s přihlédnutím k mentálním schopnostem či zdravotnímu stavu žáků.
Průřezová témata, jednotlivé výstupy i klíčové kompetence se žákům dařilo plnit podle
individuálních možností. Změny a doplňky k ŠVP ZŠS nejsou požadovány.
Vzhledem k uzavření školy dle nařízení vlády probíhala v období od 2. 11. do 17. 11. 2020 a
od 1. 3. do 19. 4. 2021 distanční výukou žáků. Byla zajištěna formou předávání tištěných
materiálů žákům i on-line přes Teams či formou videohovorů.
Zadávané úkoly měly především formu opakování, hodnocení mělo motivační charakter,
zpětná vazba byla podávána formou slovního hodnocení. U výrazně handicapovaných žáků
jsme zajišťovali převážně kontakt s rodiči žáků a jejich morální podporu, zasílali jsme videa
s výukovým materiálem.

7.3 Údaje o umístění absolventů školy
Pro školní rok 2021/2022 podalo přihlášku na střední školu celkem 8 žáků. Všichni byli
přijati na vybrané učební obory. Jedna žákyně z 9. ročníku přihlášku nepodala.
Základní škola
škola - obor
dívek chlapců celkem
OU Chroustovice - cukrář
2
0
2
OU Chroustovice - zámečník
0
1
1
OU Chroustovice - truhlář
0
1
1
OU Chroustovice - kuchař
0
1
1
Praktická škola dvouletá Chrudim 2
1
3
celkem
4
4
8
Základní škola speciální
Povinnou devítiletou školní docházku splnilo 12 žáků, z toho 10 z nich pokračuje v plnění
školní docházky v 10. ročníku a 3 žáci ukončili docházku, splnili základy vzdělání. 1 žák byl
přijat do Praktické školy dvouleté, 1 žák do OU Chroustovice obor zedník a 1 žák zůstává
doma.
Rodiče i žáci byli průběžně informováni o přijímacím řízení na střední školy (např. počet
přihlášek, lhůta pro uplatnění zápisového lístku, zpětvzetí zápisového lístku),
o možnostech studia na SOU a OU, o situaci na trhu práce a o uplatnění po ukončení studia.
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Každý vycházející žák dostal Atlas vzdělávání v Pardubickém kraji (přehled škol a oborů).
Většina akcí byla zrušena nebo se nekonala z důvodu uzavření škol a z důvodu epidemické
situace – např. přehlídku středních škol v Muzeu v Chrudimi, projektový den
v OU Chroustovice.
Burza škol on-line se konala 20. 11. 2020 – ukázka proběhla dopoledne ve škole, v čase
18 – 21 hodin měli žáci možnost připojit se doma s rodiči a klást dotazy zástupcům středních
škol.
Spolupracujeme s ÚP, jelikož zajišťujeme vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením
nad 26 let, ÚP nám poskytuje nabídku chráněných pracovních míst.

8. Prevence rizikového chování
I v letošním školním roce 2020/2021 byla úroveň programu zaměřena na všeobecnou
prevenci. Metodička prevence Mgr. Alena Málková úzce spolupracovala s vedením školy
a výchovnou poradkyní Mgr. Jitkou Činčalovou.
Hlavním cílem primární prevence bylo minimalizovat rizikové chování žáků. V rámci školy
byly vytyčeny krátkodobé cíle, které byly zaměřeny na zlepšení komunikace žáků
a vztahů ve třídách, vzájemnou pomoc a spolupráci, zlepšení pozdních příchodů, včasné
omlouvání žáků, omezování používání mobilních telefonů, zlepšení sociálního klimatu.
Stanovené cíle vycházely z dlouhodobých cílů, byly zaměřené především na výchovu žáků
ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování zvýšení a odolnosti
vůči rizikovému chování.
Vzhledem k nouzovému stavu v souvislosti s výskytem pandemie – Covid-19, byl největší
důraz kladen na dodržování zásad osobní a provozní hygieny, testování žáků ve škole,
dodržování protiepidemických opatření s ohledem na aktuální stav. Po návratu žáků
z distančního do prezenčního vzdělávání byl důraz kladen především na třídnické hodiny,
doplněné aktivitami, aby byl návrat žáků do školních lavic co nejpříjemnější.
Tematické plány vybraného učiva byly doplněny bloky prevence rizikového chování:
záškoláctví, šikana a extrémní projevy agrese, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,
rasismus, sexuálně rizikové chování, prevence užívání návykových látek, kriminalita
a delikvence. Ne všechny se ale podařily probrat z důvodu pandemie. Tentokrát byla prevence
zaměřena na mezilidské vztahy, toleranci, respekt, digitální kompetence a prevenci užívání
PC, mobilních telefonů a kyberšikanu.
Během celého školního roku probíhaly různé projekty, které byly zaměřeny na specifickou
či nespecifickou primární prevenci:
 Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol,
 Volba povolání – spolupráce s OU Chroustovice,
 Záložka do knihy – partnerství se slovenskými školami,
 Sociální partnerství,
 Podpora polytechnického vzdělávání.
Na začátku školního roku proběhl preventivní program Hrdinství, který vedl
Mgr. František Krampota – Acet ČR, z. s. Interaktivní program byl zaměřen na respekt,
vzájemnou pomoc a mezilidské vztahy. Programu se účastnili žáci 6. - 9. tříd.
Vzhledem k pokračující pandemii Covid-19, která nás provázela téměř celý školní rok, byly
realizované programy uskutečněny on-line, bez přítomnosti lektora. Hlavním realizátorem
on-line preventivních programů byl Acet ČR, z.s. pod vedením Mgr. Františka Krampoty, tyto
programy byly doplněny metodickými přílohami pro žáky.

12

Program zaměřený na kyberšikanu s názvem Skrytá nebezpečí na internetu byl určen
pro žáky z druhého stupně. Cílem bylo dodržování zásad bezpečného chování na internetu.
Další preventivní program Finanční gramotnost byl zaměřen na základní seznámení
se zdravými zásadami správy financí interaktivní formou. Žáci se seznámili s principy
sestavení rozpočtu, dozvěděli se co dělat v krizi, o nebezpečí dluhových pastí, co může být
dobrá investice a také o tom, že peníze nejsou všechno. Program byl určen pro žáky
8. a 9. ročníku.
Deváťákům byl představen program s názvem Sex, AIDS, vztahy. Multimediální preventivní
on-line program byl zaměřen na skupinu mladých lidí ve věku od 12 do 19 let. Hlavním cílem
bylo informovat posluchače o základních pojmech – HIV, AIDS, o způsobech přenosu HIV,
způsobech prevence, účinné ochraně a zodpovědnosti za svou sexualitu a sexualitu svého
partnera.
Preventivní film Sami sloužil jako nástroj prevence poruch příjmu potravy. Byl určený
pro žáky 9. ročníku, především dívky. K dispozici byl manuál s otázkami a náměty pro práci
se žáky v souvislosti s tématem.
Velmi vydařeným programem bylo on-line promítání filmu V síti: Za školou (speciální
školní verze pro žáky 2. stupně ZŠ), radikální tabuizované téma na zneužívání dětí na
internetu. Promítání bylo doplněno o živou debatu s tvůrci filmu, se kterými bylo možné
komunikovat prostřednictvím chatu.
Pro žáky celé školy připravovaly paní učitelky a paní zástupkyně mnoho aktivit a her.
Aktivity byly zaměřené na rozvíjení spolupráce, osvojování pravidel chování a stmelování
kolektivu.
V průběhu školního roku se ve škole řešily rizikové jevy, které se týkaly především školní
docházky, neomluvené absence, nevhodného chování při vyučování, častého vyrušování,
vulgarismů, agresivního chování, ubližování a používání telefonu.
Pandemie zvýšila počet dětí, které trpěly úzkostmi, depresemi a poruchami soustředění kvůli
nadměrnému času v on-line světě. Z tohoto důvodu byla prevence zaměřena na dobré vztahy
ve třídách, různé aktivity zaměřené na pomoc dětem zvládat tyto stavy.
Za tento školní rok se podařilo zlepšit:
 pozdní příchody a včasné omlouvání žáků,
 spolupráci mezi žáky a vztahy mezi nimi,
 spolupráci s rodiči.
Nepodařilo se omezit používání mobilních telefonů a zamezit nevhodnému chování některých
žáků.
Co pro nás vyplývá z hodnocení Minimálního preventivního programu (MPP) jako hlavní cíl
pro tvorbu MPP pro další školní rok?
 Omezit používání mobilních telefonů,
 zaměřit se na prevenci kyberšikany,
 zaměřit se na prevenci rizikového chování.

9. Projekty
9.1 Škola podporující zdraví
Název projektu: Samostatností ke spokojenému a plnohodnotnému životu
Stav a úkoly pro školní rok 2021/2022
Projekt Škola podporující zdraví nás provází již 17 let. V tomto období jsme byly největší
školou, poskytující vzdělání pro žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním
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postižením v okrese. Již tehdy jsme bylI dobře vybavenou budovou se zázemím odborných
pracoven. Také personální obsazení bylo vždy na velmi dobré úrovni. Tyto klady jsme chtěli
a potřebovali ještě vyladit v oblasti komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem
a také povýšit úroveň spolupráce a kooperace mezi dospělými. Zároveň jsme hledali
prostředky, jak co nejlépe spolupracovat s rodiči a veřejností odbornou i laickou, jak se co
nejlépe včlenit do aktivit a systému v rámci „Zdravého města Chrudim“. Pociťovali jsme
potřebu nalézat nové formy vzájemné koexistence žáků školy praktické a speciální.
V uvedené době tvořilo naši školu asi 75 % žáků ze ZŠ praktické a 25 % žáků ze ZŠ
speciální.
V životě člověka, i v profesním životě je desetiletí podstatným úsekem, ve kterém dochází
k mnoha změnám. Obdobně se zásadním způsobem proměnila situace v naší škole, ale taktéž
ve speciálním školství obecně.
Výčet některých faktorů, ovlivňujících současnou situaci ve škole:
 legislativní změny,
 převaha žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
 zakotvení pilířů ŠPZ v systému fungování školy,
 vysoká úroveň profesní, mezilidské komunikace,
 zapojování do akcí Zdravé město Chrudim,
 spolupráce s organizacemi a institucemi,
 povědomí veřejnosti o naší škole,
 úroveň spolupráce mezi zaměstnanci,
 komunikace s rodiči.

9.1.1 Pohoda prostředí
Pohoda věcného prostředí
Stav: V uplynulém roce se podařilo vybavit další třídu novým nábytkem. Průběžně probíhá
modernizace počítačové sítě, vybavení novými notebooky pro žáky i učitele. O prázdninách
byl zakoupen a instalován nový zahradní domek. Stále nakupujeme nové učební pomůcky.
Byla provedena výměna oken, které byly ve velmi dezolátním stavu. Většina oken a střecha
však na výměnu čeká. Postupně jsou natírány dveře, vloni 2. poschodí a letos je v plánu
přízemí školy. Stále doplňujeme žákovskou i učitelskou knihovnu o nové tituly. Žáci si
vybírají knihy pro sebe také z katalogů Grada. Dbáme trvale na větší komfort žáků i
zaměstnanců.
Pohoda sociálního prostředí
Stav: Školní rok byl výrazně ovlivněn pandemickou situací v období distanční výuky,
i v domácím prostředí žáků, protože složitá situace v souvislosti s nemocí Covid-19 velmi
silně ovlivňovala psychosociální pohodu. Žákům i rodičům byl pravidelně nabízen servis
v podobě konzultací, on-line setkání, telefonické hovory a psychická podpora v obtížných
situacích.
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Pohoda organizačního prostředí
Stav: Stávající organizační zajištění je funkční. V průběhu roku jsme však museli reagovat
na organizování testování, aktuální protiepidemická nařízení, zajištění stravování celé školy
v daném dopoledním termínu. Taktéž jsme se přizpůsobili termínům pro očkování
zaměstnanců. Největším úkolem bylo znovunastolování denních režimů u žáků, kteří se vrátili
po distanční výuce do školy.

9.1.2 Zdravé učení
Smysluplnost
Stav: Trvale se snažíme o hledání aktivit a způsobů, jak zpřístupnit učivo našim žákům.
Prozatím nejúčinnější se zdá využívání miniprojektů, při jejichž sestavování je nutné volit
takové metody, způsoby práce a množství učiva, které odpovídá mentálním možnostem žáků.
Při plánování projektového vyučování klademe důraz na propojení ZŠ a ZŠ speciální, aby
docházelo k co největšímu počtu kontaktů mezi žáky obou druhů škol. I tato činnost byla letos
výrazně poznamenána pandemií.
Možnost výběru, přiměřenost
Stav: Pro většinu našich žáků je výběr z několika možností velmi těžkou, někdy až stresující
záležitostí. Je tedy potřebné, aby se žáci této možnosti volby účastnili. Využíváme všech
příležitostí, vytvořených i spontánních, k nácviku schopnosti rozhodnutí. V rámci výuky
i organizace provozu školy je zároveň třeba nastavovat jasná pravidla, aby se výběr nestal
samozřejmostí a probíhal podle daných pravidel.
Spoluúčast a spolupráce
Stav: Dlouhodobě pracujeme na kooperaci a spolupráci všech, kteří se v prostoru naší školy
pohybují a jsou součástí školního společenství. Každoročně probíhají různé formy hodnocení,
prostřednictvím kterých se snažíme analyzovat vztahy v kolektivech. Díky včasné diagnostice
vztahů předcházíme závažnějším problémům.
Motivující hodnocení
Stav: Hodnocení našich žáků je vždy individuální. Vyhýbáme se porovnávání, zdůrazňujeme
pozitiva, na negativa se snažíme upozorňovat citlivě, na základě podrobných znalostí
a informací. Vzhledem k oslabeným volním vlastnostem našich žáků je povzbuzování
a motivující hodnocení základním prostředkem při výuce a při naší snaze o vyrovnávání
handicapů žáků a při povzbuzování a iniciativě k další práci. Pozor na přeceňování sil
a nezdravé sebevědomí některých žáků!
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9.1.3 Otevřené partnerství
Škola – model demokratické společnosti
Stav: Na konkrétních příkladech učíme a formou osobních prožitků poukazujeme na princip
demokratičnosti ve škole i společnosti. Zároveň vysvětlujeme, že demokracie se uplatňuje
ve společnosti, ovšem v řízení a při plnění povinností platí zákony, vyhlášky, nařízení,
pokyny, v oblasti etické pak společenské normy a konvence. Významným činitelem při
výchově k demokracii je osobní příklad.
Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce
Stav: Trvale spolupracujeme s institucemi a organizacemi města. Jsme otevřeni spolupráci
s ostatními subjekty. Velmi pozitivně byly hodnoceny oslavy 100 let existence naší školy.
Propagace tohoto výročí a všechny doprovodné akce přispěly k dalšímu zvýšení povědomí
veřejnosti o naší škole. Taktéž budoucí realizace projektu hřiště na chodníku v okolí školy
jistě zvýší přitažlivost okolí naší školy a tím i informovanost o nás. Snažíme se o hezké,
bezpečné
a vlídné prostředí v okolí školy i ve vnitřních prostorách.
Přehled akcí ŠPZ
Září
Sport měsíce – pořadová cvičení
Oslavy 100 let speciální školy
Projekt práce nás baví
Oslava žáků, výstavka starých věcí, prohlídka kronik, dobové oblečení, hymna školy, dárek
pro žáky
Liga proti rakovině – výtěžek 1340 Kč
Říjen
Sport měsíce - cyklistika
Světový den cyklistiky
Anketa - Dozvuky oslav 100 let speciální školy
Týden cyklistiky
Listopad
Sport měsíce – vybíjená
Ukázka hry a přihrávek ve vybíjené
Vyvěšení pravidel vybíjené na PC, IT
Sledování zápasu ve vybíjené
Týden vybíjené, zápasy, přihrávky, zapisování výsledků do tabulek, funkce rozhodčího,
zásady „fandění“
Prosinec
Sport měsíce- kopaná
Osobnosti světového a českého fotbalu, seznámení s pravidly, sledování ukázek mistrovských
zápasů
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Zimní týden – rukavice, čepice, šály, ponožky, svetry
Poslech vánočních písní a koled z rozhlasu
Přání dětem, rodičům, zaměstnancům, vánoční zápisník
Leden
Sport měsíce – bruslení
Tříkrálová sbírka – výtěžek 3492 Kč
Výstroj a výzbroj na bruslení
Týden bruslení – disciplíny, osobnosti českého a světového bruslení
Bruslení bez ledu – povinné jízdy po trase v tělocvičně
Vše o ledu – kuchyňka
Průběžně přikrmování ptactva
Únor
Sport měsíce – pohybové hry
Přehled literatury k tématu pohybové hry
Náměty na využití: relaxační chvilky, hodiny Tv, v ŠD
Odkazy na téma pohybových her na YouTube
Průzkum: příklady dobré praxe, doporučení kolegům
Grada
Březen
Sport měsíce – košíková, basketbal
Průběžně trénink přihrávek na cíl a koš
Den sportu – převlečení za sportovce, propagace pohybu
MDŽ
Ukázky hry a pravidel košíkové
Soutěž o nejlepšího „pivota“
Škola za dob našich prarodičů
Den učitelů
Pomáháme pohybem - ZOO Jihlava 5000 Kč
Duben
Sport měsíce - plavání
Videoukázky plaveckých stylů
Osobnosti českého a světového plavání
Plavání v kuličkovém bazénu
Anketa – V čem v životě plavu?
Průzkum u žáků a rodičů – zda umí dítě plavat
Regionální kolo v plavání
Zdobení Máje na školní zahradě
Květen
Sport měsíce – míčové hry
12.5. Mezinárodní den ošetřovatelek (kresba obrázků pro ošetřovatelky z Centra sociálních
služeb a pomoci Chrudim)
Grada
Den míčových her v tělocvičně
Dotazník o spokojenosti s projektem Ovoce a mléko do škol
Svátek sousedů (dárek pro své sousedy)
17

Červen
Sport měsíce – atletika a pálkovaná
2.6. Den dětí u hasičův v Topoli
Anketa – Zlepšuje se stav životního prostředí v našem městě?
Týden letních olympijských her ve škole

9.2 Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
I v letošním školním roce jsme spolupracovali s firmou Bovys. Sortiment, kvalita i
doprovodné
akce naší škole vyhovují. Prostřednictvím e-mailu probíhá velmi dobrá spolupráce, reakce
na aktuální změny apod. Vzhledem k pandemické situaci obdrželi žáci o jeden závoz
produktů týdně navíc. Na spokojenost a informace o projektu jsme se dotazovali zákonných
zástupců formou dotazníkového šetření. Z výsledků vyplynula spokojenost s dodávkami této
firmy.
Na web školy byly uloženy základní informace o této aktivitě. Ve velké oblibě zůstávají
ochutnávky produktů. V příštím školním roce neuvažujeme o změně dodavatele.

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekční činnost ČŠI v tomto školním roce neproběhla.

11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
11.1 Oslavy 100 let speciálního školství v Chrudimi
V září 1920 byla zřízena pomocná škola v Chrudimi zásluhou Bohumila Hofmana. Ten
vyučoval v jedné třídě novoměstské mateřské školy. Postupně přibývalo žáků, zřizovaly se
další třídy, přijímali noví učitelé. Škola se potýkala s nedostatkem materiálního vybavení
i financí, mnoho let se učilo v nevyhovujících prostorech. Až v roce 1997 jsme získali
zrekonstruovanou budovu na Školním náměstí 228, kde se vyučují všechny třídy dodnes.
Oslavy proběhly 19. – 23. září 2020 s podporou Města Chrudim a pod záštitou Ing.
Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického kraje za oblast školství. Na oslavy finančně
přispěly i Základní a Krajská odborová organizace. Při příležitosti výročí školy byl vydán
sborník.
V sobotu 19. 9. 2020 jsme se připojili k Městu Chrudimi a v rámci Dnů otevřených památek
jsme otevřeli i naši školu. Návštěvníky čekaly komentované a volné prohlídky, výstava
historie, výstavy obrazů Mgr. Ivy Džbánkové a keramiky Mgr. Zdeňky Charvátové, tvořivé
dílny pro děti.
V neděli 20. 9. 2020 proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi děkovná
bohoslužba, kterou sloužil arciděkan Ing. Jiří Heblt.
Pondělí 21. 9. 2020 bylo věnováno pozvaných hostům. V 9 hodin se sešli zástupci Města
Chrudim, Pardubického kraje, místních škol, speciálních škol a spolupracujících organizací.
Den nám zpestřili svým vystoupením žáci školní družiny a dramatického kroužku Rozmarýn.
Hosté si prohlédli prostory školy, výstavy, prezentaci dřevěných her a RC modelů, měli
možnost posedět a popovídat si u občerstvení.
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Odpoledne byli pozváni bývalí zaměstnanci. Pedagogové je přivítali písní 100 let, poté si
prohlédli školu, zavzpomínali si, posezení jim zpestřilo kytarové duo.
V úterý 22. 9. 2020 se konal Den otevřených dveří pro rodiče a další zájemce a ve středu 23.
9. 2020 proběhla dětská oslava pro žáky školy s pohoštěním a retro taneční zábavou, kterou
zpestřili pedagogové oblečení do dobových kostýmů.
Oslavy se vydařily i přes nepříznivou epidemickou situaci za dodržení přísných hygienických
opatření.

11.2 Třídní akce
Základní škola
Besedy, výstavy, exkurze
Městská knihovna Chrudim
III.
Útulek Chrudim
III.
Den děti s hasiči Topol
III., VII., VIII., IX.
Skrytá nebezpečí na internetu
VII., VIII., IX.
Hrdinství (preventivní program)
IX.
V síti (preventivní program s filmem)
VII, IX.

Zlatý kolovrat

Divadelní, filmová představení
III., VII., VIII., IX.

Sportovní akce
Dopravní hřiště
III., VII.
Cvičení v přírodě
III., VII., VIII., IX.
Cyklistický kurz Slatiňany, Pardubice
IX.
Týden letních olympijských her
III., VII., VIII., IX.
Míčové hry
III., VII., VIII., IX.

Ukliďme Česko
Den Země
Ekocentrum – Lesy v ohrožení
Ekocentrum – Férový obchod

Exotika na ranči Bítovany
Parník Arnošt Pardubice
Praha
Kočičí hrádek

Ekologické programy
III., VII.
III., VII., VIII., IX.
VII.
IX.
Výlety
III., VIII.
VII., IX.
VII., IX.
VIII.
Základní škola speciální
Besedy, výstavy, exkurze
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
VI.S
VII.S
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Zlatý kolovrat
Cvičení v přírodě
Dopravní hřiště
Týden letních olympijských her
Míčové hry
Den Země
Exotika na ranči Bítovany
Parník Arnošt Pardubice

Divadelní, filmová představení
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
Sportovní akce
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
Ekologické programy
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
Výlety
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S
I.S, II.S, III.S, IV.S, V.S, VI.S, VII.S

11.3 Zájmová činnost
Doteková terapie
V letošním školním roce z důvodu pandemické situace doteková terapie neprobíhala.
Cyklistický kroužek
Kroužek vedla Mgr. Ivana Ruiderová a Bohumila Kohoutková. Činnost cyklistického kroužku
byla ovlivněna zákazem tělesné výchovy a činností kroužků z důvodu pandemie Covid–19.
I přes tuto nepříznivou situaci se v září uskutečnil cyklistický kurz. Přispěním Pardubického
kraje se nám podařilo finančně zajistit cyklovýlet do Pardubic a pro celou školu objednat
výlet lodí Arnošt. Druhý den ve Slatiňanech byl zpestřen prohlídkou hřebčína a projížďkou
v kočáru taženém koňmi. Obě akce byly velmi zdařilé.
V červnu se nám podařilo částečně obnovit činnost, zúčastnili jsme se Dne dětí s hasiči
v Topoli. Jeli jsme po cyklostezce a také po silnici, abychom si zopakovali jízdu ve skupině
v běžném silničním provozu.
V termínu 15. 6. a 16. 6. 2021 se konalo 23. MČR v silniční cyklistice v Račicích. Naši školu
reprezentovali žáci 9. ročníku, kteří v průběhu posledních let navštěvovali cyklistický kroužek
a účastnili se cyklistických výletů: S. Studýnková, T. Hájek, E. Ondra, F. Školoud.
Ve velmi teplém počasí všichni závody dokončili, 4. místo v silničním závodě i časovce
vybojovala Sabina Studýnková. Ostatní se umístili velmi dobře v poli ostatních závodníků.
Závody i pobyt proběhly ve velmi příjemné atmosféře, bez zranění, za vzorného chování
všech zúčastněných. Žáci se seznámili s vedením oddílu a žáky z Chroustovic, kam nastupují
do odborného učiliště.
Na začátek prázdnin jsme si s žáky domluvili cyklovýlety po okolí.
Dramatický kroužek Rozmarýn
Kroužek vedly Mgr. Martina Pilařová a Mgr. Ivana Ruiderová. Ve školním roce 2020/2021
měly být schůzky zahájeny v říjnu, ale nezačaly se realizovat pro zhoršující
se epidemickou situaci v období pandemie.
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Děti kroužku, doplněné dalšími spolužáky školy, přesto připravily pásmo básniček, písniček,
tanečků a rytmických cvičení, se kterým vystoupily v září v rámci oslav 100 let výročí školy
v knihovně naší školy pro pozvané hosty.
Plán dramatického kroužku v tomto školním roce nemohl být splněn a uskutečněn pro stále
nezlepšující se pandemickou situaci.

11.4 Práce školní družiny
Již několikátý rok pracuje školní družina ve třech odděleních, kam dochází převážně žáci
ze tříd ZŠ speciální. Počet žáků v jednotlivých odděleních je 9 až10, celkem 28 žáků.
V každém oddělení pracovala vychovatelka s asistentkami pedagoga. Vyšší počet asistentek
pedagoga umožnil aktivní využití volnočasových aktivit. Žáci využívali nejenom prostory
školy (tělocvičnu, posilovnu, snoezelen, hernu, muzikoterapii, stimulační místnost), ale i
školní hřiště, školní zahradu s pískovištěm a v neposlední řadě i nové malované hřiště před
budovou školy. Zájmové činnosti byly zaměřeny na rozvoj vnímání, postřehu, motoriky,
komunikace i rozvoje slovní zásoby. Na vycházkách žáci poznávali okolí a cestu do školy.
Žáci se seznamovali se základními dopravními značkami formou hry, ale i cestou na dopravní
hřiště. V jarním období jsme vyzkoušeli koloběžky a odrážedla. Starší děti se podílely na
úklidu v okolí školy. K vánočním svátkům žáci připravili pro rodiče vánoční jedličku z papíru
a maminkám k svátku vyrobili přáníčko ve tvaru srdce s básničkou. Školní rok byl ovlivněn
pandemií koronaviru. Na podzim i na jaře tohoto školního roku byla školní družina uzavřena
z důvodu protiepidemických opatření. Pro žáky školní družiny připravovala paní
vychovatelka výtvarné činnosti na webové stránky naší školy. Každý týden zde žáci našli
výtvarnou aktivitu pro radost a tvoření. Přidala i básničky, hádanky, říkadla, omalovánky,
pranostiky na kalendářní měsíc a také odkazy na různé hry s rodinou.

11.5 Akce s charitativním zaměřením
V náhradním termínu se podařilo uspořádat sbírku Liga proti rakovině, které se naši žáci,
rodiče i zaměstnanci pravidelně aktivně účastní. Vybráno bylo 1340 Kč.
Do tradiční Tříkrálové sbírky jsme odevzdali 3492 korun, již několik let spolupracujeme
s Farní charitou Chrudim. Výtěžek putuje na pomoc nemocným a handicapovaným,
seniorům, matkám a dětem v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám na Chrudimsku.
S velkým ohlasem se setkala akce „Pomáháme pohybem“ v době distanční výuky. Žáci spolu
s rodiči ušli 1845 kilometrů, zaměstnanci 2012 kilometrů a na účet ZOO Jihlava bylo
odesláno 5000 Kč na adopci krokodýla siamského.
V rámci výletu do minizoo „Exotika na ranči“ v Bítovanech bylo předáno 1000 Kč
na provoz a krmení zvířat.
V prosinci 2020 jsme uspořádali sbírku pro Útulek pro psi a kočky v Chrudimi. Žáci III. třídy
předali chlupáčům granule, konzervy, pamlsky, pelíšky, deky a hračky.
Kvůli epidemické situaci byla sbírka Ligy proti rakovině přesunuta na září 2021. Podpořili
jsme ji malováním Kamínků proti rakovině.
14. 5. se slaví Mezinárodní den zdravotních sester a pečovatelek. Zaměstnance Centra
sociálních služeb jsme potěšili našimi výkresy a malovanými kamínky.
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11.6 Sportovní akce
V letošním roce jsme se z organizačních důvodů a z důvodu přerušení výuky škol v rámci
koronavirové krize zúčastnili pouze MČR v silniční cyklistice v Račicích, které proběhlo
v červnu. Chlapci se v silničním závodu na 35 km umístili v první dvacítce. Sabina
Studýnková se zúčastnila časovky na 10 km a v čase 12:14:62 obsadila krásné 4. místo.
Z ostatních sportovních aktivit:
V září 2020 proběhl cyklistický kurz. V dubnu 2021 jsme ve škole uspořádali Den míčových
her. Žáci si v tělocvičně školy zkusili většinu sportů s míčem. V květnu šly některé třídy do
Topole pěšky na Den dětí s hasiči. V posledním červnovém týdnu proběhl ve škole Týden
olympijských her, kdy si žáci zkusili olympijské disciplíny z atletiky, míčových her
a cyklistiky. Na podzim a na jaře proběhlo cvičení v přírodě zaměřené na pěší pochod.
Sporty nás provázely po celý rok, každý měsíc jsme se blíže seznámili s jedním druhem
sportu – cyklistika, vybíjená, fotbal, bruslení, pohybové hry, plavání, míčové hry, olympijské
disciplíny. Pokud nám epidemická situace neumožnila aktivně sportovat, seznámili se žáci
alespoň s pravidly, sportovním vybavením, oblečením nebo vyplnili anketu.

11.7 Environmentální výchova (EVVO)
Letošní školní rok byl velice ovlivněn špatnou epidemiologickou situací a přísnými
opatřeními, která bylo nutné dodržovat. Z tohoto důvodu nebyl plán EVVO zcela splněn a
spousta plánovaných akcí musela být zrušena.
EVVO jsme realizovali ve třech hlavních oblastech:
1. vyučování
2. provoz školy
3. mimo vyučování
1. Ve vyučování:
 Celostátní projekt „ RECYKLOHRANÍ“ prošel z důvodu pandemie velkými
změnami, již nefunguje přidělování bodů za splněné úkoly.
- Nám se letos z důvodu uzavření škol, dohánění učiva a celkově nepříznivé situaci
nepodařilo zapojit do žádného z vyhlášených úkolů.
- Během distanční výuky někteří žáci vyplňovali anketu ohledně plýtvání nebo
šetření vody v domácnosti. (Tato anketa byla součástí Recyklohraní).
- Na podzim jsme objednávali svoz elektroodpadu a baterií.
 Využili jsme nabídky výukových programů ekologické výchovy:
Ekocentrum Paleta – Férový obchod
Ekocentrum Paleta – Lesy v ohrožení
 Zaznamenali jsme vznik Informačního portálu EVVO v Pardubickém kraji i za jeho
hranicemi www.ekoosveta.cz , kde lze najít velké množství informací, soutěží apod.
 V zimě jsme přikrmovali ptactvo na školní zahradě a na vlastnoručně vyrobených
krmítkách na oknech. Krmítka z jablek, pomerančů nebo kelímků od jogurtů si
vyráběli žáci sami.
 Na jaře byl na zahradě vysazen smrček, který určitě v příštím roce využijeme právě
ke krmení ptactva.
 Během distanční výuky jsme se snažili zapojit žáky i jejich rodiče do našich výzev:
- Ukliďme Česko
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Pohybem pomáháme – cílem bylo nachodit co nejvíce kilometrů – za nachozené
kilometry poslala naše škola 5000 Kč na adopci krokodýla do ZOO Jihlava.
- Hodina Země – 27.3. na 1 hodinu zhasnout světla – upozornění na změnu klimatu
Na jaře jsme se snažili přesunout větší část výuky ven:
- byla zakoupena kuchyňka do školní zahrady
- na zahradě se postavily 3 stany, ve kterých si žáci mohli hrát
- z přírodních materiálů (kamínky, klacíky, ulity,…) byly vyrobeny pomůcky
ke čtení, počítání i hraní, které lze využívat venku
- začaly se využívat herní prvky na chodníku kolem školy (Člověče, nezlob se, Čáp
ztratil čepičku apod.), které se podařilo získat v projektu Tvořím Chrudim
- na školní plot se začaly vyvěšovat různé aktivity – poznávání ptáků, stromů,
rostlin, hádanky,….
- více se začalo využívat dopravní hřiště a dětská hřiště po celé Chrudimi
- využívali jsme školní koloběžky, tříkolky a handbike k tělesné výchově venku
- žáci základní školy trávili velké přestávky venku
- na různých stanovištích v okolí školy proběhl na konci června Týden olympijských
her
Na podzim i na jaře proběhla celoškolní Cvičení v přírodě, jejichž součástí byla
EVVO.
Koncem dubna se konal ve škole projekt Den Země. Byla připravena jednotlivá
stanoviště s úkoly – Odpady, Voda, Les, Venkovní aktivity a Malování látkových
tašek jako alternativa k taškám igelitovým. Na Den Země přímo navazovala další
aktivita, a to již tradiční Ukliďme svět.
Některé třídy absolvovaly virtuální prohlídku elektrárny Dukovany.
4.6. je Světový den životního prostředí, a proto tento den proběhla mezi dětmi i učiteli
anketa týkající se názoru na životní prostředí, dopadu koronaviru na životní prostředí
atd.
Koncem školního roku se uskutečnilo několik školních výletů – do Prahy, na Kočičí
hrádek, na ranč Bítovany.
Vedeme děti ke zdravé výživě – žáci pěstují vlastní plodiny na školní zahradě.
Vedeme žáky také k zdravému životnímu stylu – ve škole funguje kroužek cyklistiky,
účastníme se různých sportovních akcí (letos velmi omezeně) např. MČR v silniční
cyklistice v Račicích a kola využili starší žáci také např. k dopravě na akci Den dětí
s hasiči v Topoli.
Motivací k pohybu byly letos také Sporty měsíce. Každý měsíc byl zasvěcen jednomu
sportu, děti se seznámily s pravidly, úspěšnými reprezentanty a většinou si sport také
vyzkoušely.
Poskytujeme dětem Ovoce do škol a Mléko do škol – některé třídy ho rovnou
využívají k přípravě pokrmů ve školní kuchyňce. Letos proběhla také anketa ohledně
konzumace a zpracování obdržených produktů a přínosu celé akce. Výsledkem byl
pozitivní ohlas ze strany rodičů, pocit dostatečné informovanosti o produktech a zájem
o pokračování celé aktivity.
Odesílali jsme zimní i jarní pozorování do soutěže Živá zahrada.
Zapojili jsme se do soutěže Den Slunce – starší žáci natočili video obsahující zajímavé
informace o Slunci, mladší vyráběli sluníčka z různých materiálů a dokonce jsme
vytvořili v Klášterních zahradách slunce z žáků naší školy.

 Vedeme děti ke třídění odpadů, šetrnému nakládání s energií a vodou, pečujeme o
okolí školy, Michalský park a školní zahradu.
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 V hodinách Pv jsme využívali mimo jiné i přírodní a odpadové materiály např. dřevo,
kůži, sušené bylinky, odstřižky látek, stará CD apod.
 Na školních chodbách se často objevovaly výstavy živých rostlin (celou výstavku měli
na starosti žáci VII. třídy, kteří květiny pravidelně měnili a udržovali vodu v čistotě),
stromů, obrázky zvěře, ptactva, pěstují se různé rostliny a zelenina apod.
 Učitelé se během roku vzdělávali – onl-ine konference Zelený Pardoubek, webináře
pod hlavičkou Učíme se venku apod.
2. Provoz školy:
Snažili jsme se o ekologický provoz školy – třídíme odpad podle školního dokumentu
Nakládání s odpady.
 Staráme se o příjemné prostředí ve škole a okolí školy.
 Šetříme energiemi, vodou i materiály.
 Obměňujeme a doplňujeme nástěnku EVVO.
3. Mimo vyučování:
 Zapojili jsme rodiče do sběru a třídění odpadu - sběr hliníku a papíru (odvoz
do Recyclingu), sběr vysloužilých elektrospotřebičů a použitých baterií
(Recyklohraní)
 V zimě proběhl v naší škole Charitativní bazárek oblečení, kde již vyřazené oblečení,
místo aby putovalo do odpadu, našlo své nové majitele.
 Do EVVO zapojujeme i širokou veřejnost formou různých aktivit vyvěšovaných
na plotě školní zahrady – poznávání ptáků, návody na výrobu krmítek, hádanky,
poznávání rostlin a stromů apod.


11.8 Výtvarné soutěže
Zapojili jsme se do těchto výtvarných soutěží:
1. Název soutěže: TOKYO 2021 žijeme sportem
Organizátor soutěže: Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola
2. Název soutěže: Ulice není herna
Organizátor soutěže: Bezpečně na silnicích o.p.s., Liberec, Policejní prezidium ČR,
krajská ředitelství Policie České republiky
3. Název soutěže: Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje
Organizátor soutěže: Pomáháme přírodě, z. s., Semtín, Pardubice
4. Název soutěže: Komenský do tříd
Organizátor soutěže: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
5. Název soutěže: Příroda kolem nás
Organizátor soutěže: Správa Národního parku Podyjí
6. Název soutěže: Svět očima dětí
Organizátor soutěže: Ministerstvo vnitra a odbor tisku a public relations Ministerstva
vnitra
7. Název soutěže: Dávají za nás ruku do ohně“ na téma „Hasičská stanice“
Organizátor soutěže: MV-generální ředitelství HZS ČR a HZS Pardubického kraje
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8. Název soutěže: Moje velikonoční zvyky
Organizátor soutěže: DDM Chrudim
9. Název soutěže: Slunce – jako zdroj života
Organizátor soutěže: Pardubický kraj
10. Název soutěže: Slunce - sluníčko
Organizátor soutěže: Pardubický kraj
11. Název soutěže: Cesta do pravěku
Organizátor soutěže: Národní geopark Barrandien a Ekologické centrum Orlov
Záložka do knihy spojuje školy
Jako tradičně již sedmým rokem jsme se zapojili do mezinárodního česko-slovenského
projektu na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti: Záložka do knihy spojuje školy,
jehož letošním tématem bylo Radost ze čtení ukrytá ve verších básní a v próze. Cílem
projektu bylo navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami, podpora
čtení prostřednictvím výměny záložek do knih.
V září 2020 jsme odeslali elektronickou přihlášku zveřejněnou na webové adrese a na základě
zpracovaných údajů nám vytvořila Slovenská pedagogická knihovna partnerskou dvojici
s přihlédnutím na druh a typ školy. Termín ukončení výměny záložek byl původně stanovený
na 31. října 2020. Ale vzhledem k mimořádné situaci s pandemií a souvisejícími rozhodnutími
vlády ČR a vlády SR byl stanovený termín posunutý na 15. prosince 2020. Byla nám
přidělená partnerská slovenská škola: Spojená škola Dolný Kubín.
S paní Mgr. Evou Košťálovou jsme si předaly informace o počtu záložek, které pro ně
vyrobíme a oni pro nás. Vzájemně jsme si předaly i stručnou charakteristiku o škole.
Jedná se tedy o Speciální základní školu, která je jedinou školou tohoto typu v regionu Dolní
Orava, jejímž zřizovatelem je Okresní úřad Žilina. Speciální školu tvoří Speciální mateřská
škola, Speciální základní škola pro žáky s tělesným postižením a Základní školu s mateřskou
školou při zdravotnickém zařízení. Celkem se zde vzdělává 48 žáků.
V naší škole se do projektu letos zapojilo celkem 40 žáků. Ztvárnili letošní téma libovolnou
technikou a tvorba žáky velmi bavila, vytvořili spoustu krásných a nápaditých záložek
a pevně věříme, že se líbily i slovenským kamarádům.
Mladší žáci vyrobili záložky, na kterých byly obrázky z oblíbených knih veršovaných
pohádek známého českého básníka Františka Hrubína. Starší žáci se zaměřili na jednu z
nejoblíbenějších básnických knih v české poezii vůbec, dílo Karla Jaromíra Erbena Kytice.
Výroba záložek byla doplněna různými aktivitami, například hodinami hlasitého čtení,
literárními kvízy nebo dramatizací básní.
Do balíku se záložkami jsme přibalili školní časopisy, publikace o obcích, z nichž žáci
pocházejí, propagační materiály, fotografie zapojených žáků a přátelský dopis od školního
koordinátora.
Výroba záložek se stala pro žáky naší školy podzimní tradicí.
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11.9 Dopravní výchova
V podzimním období jsme bohužel museli všechny termíny pro výuku na dopravním hřišti
zrušit. Vše jsme si vynahradili v jarním období, kdy se hygienicko-epidemiologická opatření
již uvolnila natolik, že se naši žáci opět mohli pobytu na oblíbeném dopravním hřišti účastnit
bez omezení.
Další pravidelnou aktivitou byla výuka jízdy na tříkolce, koloběžce či kole. Novinkou našeho
vozového parku se stal od října 2020 dar neziskové organizace Černí koně - speciální dětské
kolo na ruční pohon, handbike. Dětem ho předali ředitel spolku Tomáš Pouch a Lenka
Trefná. Kolo slouží nejen našim žákům, ale zároveň je připraveno k bezplatnému zapůjčení
handicapovaným dětem v regionu.
Ve třídách pokračoval nácvik dopravních předpisů a značek, jejichž součástí je též dodržování
bezpečnostních pravidel v silničním provozu.
V měsíci červnu žáci ZŠ podnikli několik cyklistických akcí, kde si prakticky procvičili učivo
dopravní výchovy. Vyvrcholením pak byla účast našich žáků na MČR v cyklistice v Račicích.

11.10 Multikulturní výchova
Stanovený plán multikulturní výchovy byl plněn v jednotlivých měsících především
v projektových dnech. Zásluhou organizace paní zástupkyně Mgr. Ivany Ruiderové se žáci
v každém měsíci seznámili s nejrůznějšími sportovními odvětvími.
V září se mnohé aktivity multikulturní výchovy prolínaly v programu k výročí 100 let naší
školy. Dne 19. 9. 2020 proběhly tvořivé dílny, ve dnech 19.9. a až 22.9. se uskutečnil Den
otevřených dveří s programem pro návštěvy školy a hosty.
V měsíci září se tradičně konala akce Záložka do škol (výroba záložek pro slovenské
kamarády). Naši žáci se také zapojili do projektu Dvoreček, šlo o malování milého dárku pro
důchodce.
V říjnu jsme si v rámci projektu připomněli Den cyklistiky (1.10.). Mnozí přišli do školy
v cyklistickém dresu, vyzkoušeli dovednosti jízdy na kole nebo přímo navštívili dopravní
hřiště.
V listopadu nás měl čekat sport atletika – skok, hod na cíl. Bohužel vzhledem ke zhoršující
se pandemické situaci a omezenému pohybu tříd nemohl být program uskutečněn dle
stanoveného plánu. V mnohých třídách jsme si připomněli Světový den pozdravů (21.11.).
V prosinci byly plánované míčové hry – kopaná, vybíjená, basket. Stále neuspokojivá
pandemická situace nedovolovala uskutečnění programu v plném rozsahu. Prosincové zpívání
na schodech se ze stejného důvodu a omezení zpěvu nekonalo. Uzavřeny byly také muzea
a knihovny.
V lednu se plánovaly v projektu zimní sporty. Zimní počasí nám přálo a některé aktivity
se realizovaly venku na sněhu (bobování).
V únoru se v rámci projektu chystaly pohybové hry - gymnastika, úpoly. Pandemická situace
ale byla dále nepříznivá a zhoršující se.
Březnový projekt - plavání a aktivity s tím související nešlo realizovat v prostředí školy,
situace vytvořila nové zkušenosti on-line výuky. On-line proběhla také veškerá komunikace s
dětmi
a s rodiči a také aktivity jako například Ponožkový den, Den v modrém (modré světlo).
Realizovat se nemohla recitační soutěž plánovaná ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Chrudimi.
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V měsíci dubnu jsme se znovu vrátili do školy. Projekt zaměřený na atletiku - oštěp, koule
a míček a další činnosti však byly omezené zákazem migrace tříd a sdružování. V rámci Dne
země (22. 4.) se žáci po třídách zapojili do akce „Ukliďme svět“.
V květnu nás v projektu čekal bílý sport tenis, florbal. Připomněli jsme si také druhou
květnovou neděli – Svátek matek. Znalosti z dopravní výchovy a techniku jízdy si žáci mohli
oprášit na dopravním hřišti, které se v měsíci květnu i červnu probouzelo z pandemické krize
a obnovilo svou činnost.
V červnu byl hlavním programem projektu sport pálkovaná a také bingo. Mezinárodní den
dětí (1. 6.) si žáci užili ve středu 2. 6. v obci Topol, kde nás čekali místní hasiči s ukázkou
hasičské techniky a dalších hasičských potřeb. Děti si přišly na své také v prodejně RC profi
Topol, kde nám zaměstnanci ukázali modely dronů a aut na dálkové ovládání.
V červnu již třídy mohly uskutečnit školní výlety pro zlepšující se pandemickou situaci
a následné rozvolňování. Žáci VII. a IX. třídy uskutečnili výlet do Prahy. Vydařené byly i
další výlety žáků např. Exotika na ranči Bítovany.
Tradiční účast dramatického kroužku na Dni hudby se v letošním roce nekonala. Týden od
21.6. do 25.6. byl vyhlášen jako Týden olympijských her. Na každý den měly děti připravené
různé sportovní aktivity. Ve čtvrtek 24.6. přichystali žáci VII. třídy vystoupení Zlatý kolovrat
a pozvali do knihovny všechny spolužáky a paní učitelky naší školy.
Vedle těchto projektů realizovali učitelé témata multikulturní výchovy v dalších akcích
a aktivitách v rámci svých tříd. Na jaře paní učitelky (Pavlína Herzánová, Hana Dvořáková)
vydaly nový velmi vydařený školní časopis ,, sPecka Časák“, ve kterém je zachycen život
a činnost naší školy. Časopis je doplněný obrázky, luštěnkami nebo rozhovory se žáky IX.
třídy.

12. Spolupráce školy s dalšími subjekty
Pedagogicko psychologická poradna Chrudim
 poradenský den ve škole 1x měsíčně - PhDr. Irena Köhlerová
SPC Svítání Pardubice, SPC Skuteč
 konzultace IVP, sledování žáků ve výuce
Dětská psychiatrie Chrudim - MUDr. Eva Miklasová
 konzultace, informace o žácích
Spolek ACET - Mgr. František Krampota
 preventivní programy
Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim, Pardubice
oddělení sociálně-právní ochrany
 konzultace a předávání informací o žácích
 pohovory se žáky
 zprávy o žácích v náhradní rodinné péči
Policie ČR
 podávání zpráv o žácích na vyžádání
 besedy pro žáky
Městská policie Chrudim
 kontrola dodržování zákazu kouření v okolí školy
Úřad práce Chrudim – Informační a poradenské středisko
 poskytnutí materiálů k volbě povolání
 pořádá Přehlídku středních škol v Muzeu v Chrudimi
Lékaři pro děti a dorost
 ověřování absence, spolupráce při omlouvání
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Odborné učiliště Chroustovice
 nástup našich žáků
Obchodní akademie Chrudim
 sociální partnerství
Spolupráce s Obchodní akademií
Naši žáci vyrobili v rámci pracovního vyučování vonná mýdla s levandulí, kterou vypěstovali
na školní zahradě. S prodejem mýdel jim marketingově pomohli „společníci“ studentské
firmy III.A Obchodní akademie Chrudim, pod vedením letošní maturantky Zuzany Málkové.
Společnost byla provozována pod záštitou Baťovy nadace Junior Achievemnet Czech
republic, největší světové nadace pro podporu ekonomického vzdělávání mládeže s velkým
akcentem na sociální podnikání. Výtěžek z prodeje využijeme na financování výletů našich
žáků.

13. Získání grantů, darů
Z příspěvků společnosti Women for Women hradíme školní obědy několika žákům v těžké
životní situaci. Přijali jsme dar ve výši 23 332 Kč pro 11 dětí na období 9 – 12/2020 a 39 742 Kč
pro 12 dětí na období 1 – 6/2021.
Ve školním roce 2020/2021 jsme v grantech na podporu sportovní činnosti vyčerpali
z Pardubického kraje na cyklistický kurz 12000 Kč. Naši zdatní cyklisté se vydali ve dvou
dnech do Slatiňan a do Pardubic. Ve Slatiňanech navštívili hřebčín a povozili se po okolí
v kočáře taženém koňmi a v Pardubicích se svezli parníkem Arnošt z Pardubice po Labi přes
zdymadlo až ke Kunětické hoře.
ČSMPS uhradilo dopravu MČR v silniční cyklistice v Račicích – 1683 Kč.

Z grantů EU:
30. 6. 2021 jsme ukončili projekt výzvy Šablony ZŠ II „Podpora polytechnického vzdělávání“
ve výši 136 824 Kč. Již vloni jsme koupili 10 notebooků. Splnili jsme šablonu Využití ICT
ve vzdělávání na ZŠ – dokončili jsme posledních 20 z povinných 64 hodin. Z důvodu
uzavření škol v rámci koronavirové krize jsme využili možnost učit 2 hodiny týdně. V rámci
plnění projektu se uskutečnil i druhý projektový den „Práce nás baví“. Závěrečná
monitorovací zpráva byla zpracována v červenci 2021 a následně i schválena.
 Pracovní verze projednána na Pedagogické radě dne 31. 8. 2021
 Výroční zpráva projednána bez připomínek Pedagogickou radou dne 29. 9. 2021
 Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 29. 9. 2021

Mgr. Jitka Činčalová
ředitelka školy

Vypracovala:

V Chrudimi dne 29. 9. 2021

Plná verze výroční zprávy je k nahlédnutí ve škole v 1. patře.
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