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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim 

Sídlo školy Školní 275, PSČ 538 25, Nasavrky 

IČ 70188955 

Bankovní spojení 1145239359/0800 

 

Telefon 469 677 166, 725 834 348, 606 144 166 

E-mail reditelna@zsnasavrky.cz 

ID datové schránky grppek7 

Adresa internetové stránky www.zsnasavrky.cz 
 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol od 1. 1. 2003 

Název zřizovatele Město Nasavrky 

Součásti školy školní družina, školní jídelna 

IZO ředitelství  650023731 

Vedoucí pracovníci 

Mgr. Renata Odvárková, ředitelka 
Mgr. Ondřej Pavlík, zástupce ředitelky 
Pavlína Kulhánková, vedoucí ŠJ 
Miloslav Werner, školník 

Přehled hlavní činnosti 
školy (podle zřizovací 
listiny) 

Poskytování základního vzdělání a výchovy v rámci 
povinné školní docházky, poskytování stravování 
žákům a zaměstnancům školy 

Součásti školy 
Základní škola – kapacita 400 žáků 
Školní družina – kapacita 30 žáků 
Školní jídelna – kapacita 250 jídel 

 

mailto:reditelna@zsnasavrky.cz
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Školní rok 2018/2019 (stav k 30. 9. 2018): 
 

 
I. stupeň: 1. – 5. ročník celkem 6 tříd,   127 žáků 
II. stupeň: 6. – 9. ročník celkem 4 třídy,  94 žáků  
                             10 tříd,  221 žáků 
 
Změny ve stavu žáků během školního roku:  
A. Langerová (VII.) – přestup na jinou školu 19. 2. 2019 
 
Školská rada 
 

Školská rada byla zřízena 19. 9. 2005. Úzce spolupracuje se školou. Pravidelná 
zasedání minimálně 2x ročně. 
 

Členové školské rady na období X/2017 – X/2020: 
Ing. Pavel Koreček, Mgr. Soňa Nekvapilová, MBA (zástupci rodičů) 
Mgr. Petra Pánková, p. Hana Štanglová (zástupci školy) 
Ing. Ivan Blažek, p. Jaroslav Štangl (zástupci zřizovatele) 

 
Charakteristika školy 

 

Výuka na naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu „SPOLEČNĚ 
RŮST“. Program školy vychází z analýzy podmínek školy, možností a potřeb žáků, 
požadavků rodičů a z tradice školy. Filozofie ŠVP naší školy je symbolizována 

Stav k 30. 9. 
2017/2018 2018/2019 

Počet tříd 10 10 

Počet žáků 216 221 

Přepočtený počet pracovníků celkem 24,18 25,26 

Přepočtený počet učitelů 14,6 14,9 

Počet vychovatelek ŠD 1 1 

Počet žáků na učitele 14,79 14,83 

Průměrný počet žáků na třídu 21,6 22,1 
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životem stromu („od kořene k plodům“). Stromu, který roste společně s ostatními. 
Stromu, který vydává plody. Kořeny programu, tedy priority naší školy, jsou: 
1) příroda a společnost, 2) pohyb, 3) prožitek.  Jedná se o otevřený dokument a 
průběžně dochází k jeho úpravám. Ke konci školního roku bylo představeno nové 
logo školy, které vychází z filozofie školního vzdělávacího programu. Autorem loga 
je Mgr. Jitka Mísařová. 
                      

Školní budova  
- 4 pavilony  - budova A – II. stupeň a část I. stupně 

- budova B – II. stupeň a III. třída, školní družina 
- tělocvična  
- pavilon školní kuchyně a jídelny 

- škola má k dispozici 2 víceúčelová hřiště v těsné blízkosti budovy  
- vytápění budovy a ohřev vody je zajištěn pomocí tepelných čerpadel 

- budova školy je kompletně zateplena 
- od roku 2013 probíhají postupně rekonstrukce odborných pracoven – nejnověji 

(zima 2019) prošla rekonstrukcí IT učebna 

- tělocvična prošla komplexní rekonstrukcí podlahy, šaten a sociálních zařízení 
- atrium školy je zrekonstruováno na relaxační zónu 
- ve školním roce 2018/19 se uskutečnila větší investice do školní kuchyně – 

rekonstrukce osvětlení a nákup nových spotřebičů 
 

Odborné pracovny 
- IT učebna 

- 2 dílny 
- učebna cizích jazyků  
- pracovna chemie a fyziky 

- cvičná kuchyňka 
- hudebna 

- čtenářská dílna 
- žákovská a učitel. knihovna 
 
Podmínky pro vzdělávání postupně zdokonalujeme díky podpoře zřizovatele, 
realizovaným projektům a příspěvkům sponzorů. Většina učeben je vybavena 
novým stavitelným nábytkem a novými tabulemi. Postupně dovybavujeme učebny 
novým nábytkem (skříně apod.). Mezi priority dalšího období patří: posílení wi-fi 
sítě s důrazem na bezpečnost virtuálního prostředí, zkvalitnění zázemí pro 
zaměstnance – nutná modernizace sborovny a ředitelny, výměna nábytku ve ŠJ. 

IT vybavení  
- wi-fi síť 
- 4 interaktivní tabule 

- hlasovací zařízení ActiVote 
- vizualizér 
- scannery (2 ks) a tiskárny (6 ks) 

- PC (25 ks), notebooky (7 ks), tablety (16 ks) 
- dataprojektor (5 ks) 

- výukový SW (cca 70 ks) 
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Školní družina (zpracovala p. vychovatelka I. Ždímalová) 
 
Kapacita školní družiny je 30 žáků a ve školním roce 2018/19 byla zcela 

naplněna žáky z 1. – 3. ročníku. Úhrada za zájmové vzdělávání je využita na nákup 
pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost, sportovní potřeby, didaktické pomůcky a 
stolní hry. Program školní družiny je obsažen v ŠVP „Hrou poznáváme svět“ a 
v celoročním plánu školní družiny. Žáci mají možnost aktivně využívat svůj volný 
čas, kompenzovat stres, vytvářet návyky pro udržení zdravého životního stylu, 
rozvíjet záliby a zájmy, vhodně relaxovat, komunikovat s vrstevníky, využívat 
poznatky získané při vyučování, potlačovat nevhodné chování, chránit životní 
prostředí a třídit odpad, upevňovat pravidla dopravní výchovy, chovat se 
ohleduplně, vzájemně si pomáhat a mít úctu ke starším spoluobčanům atd. 

 
V podzimních měsících jsme sbírali jedlé kaštany. Do sběru se zapojili všichni 

žáci naší školy. V říjnu se uskutečnilo již čtvrté nasavrcké Kaštanobraní, kde si 
návštěvníci mohli nasbírané jedlé kaštany zakoupit. Na zimu jsme udělali zásoby 
žaludů a nejedlých kaštanů na přikrmování zvěře do 
krmelce. Spolupracujeme s pěveckým sborem 
pobočky ZUŠ pod vedením p. uč. J. Korečka a 
společně navštěvujeme DPS v Nasavrkách. Krásná 
odpoledne s písničkami, scénkami a dárky jsou 
nezapomenutelná pro žáky i pro seniory. Každý rok 
v zimě a na jaře zdobíme seniorům jejich nový 
domov vkusnými dekoracemi. Po celý školní rok naši 
družinu navštěvovala paní Saša Vodehnalová, která 
k nám docházela každý čtvrtek předčítat knihy. Její 
čtení nás velmi obohatilo, ale dovedla i vyprávět 
různé zajímavé příběhy ze svého života. Děti jí 
kreslily obrázky, doma jich má pěknou sbírku na 
památku. Na závěr nás pozvala na zahradu na 
opékání. Bylo to velmi milé odpoledne, kde jsme si 
to všichni moc užili.   

 
Účastníme se výtvarných soutěží a také charitativních akcí, sbíráme celoročně 

hliník a víčka. Celou zimu jsme přikrmovali zvěř v lese a starali se o krmítka u školy. 
Jako každý rok nezapomínáme na dárečky pro učitele, starší spoluobčany a naše 
nové kamarády – budoucí prvňáky. Společně s dětmi z mateřské školy jsme oslavili 
Den dětí a v červnu sehráli tradiční turnaj ve vybíjené pro I. stupeň. Výborné a 
sladké odměny zajistila (jako každoročně) firma Švado Nová Ves.  
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Školní jídelna (zpracovala P. Kulhánková, vedoucí ŠJ) 
 
Kapacita ŠJ při ZŠ Nasavrky je 250 strávníků. Ve školním roce 2018/2019  bylo 

přihlášeno 234 strávníků (201 žáků a 33 dospělých). Průměr vydaných jídel na den 
činil 199 obědů. Cena obědů je určena dle věku strávníka, kterého dosáhne během 
školního roku (od září do srpna). Žáci 7- 10 let hradí 22,- Kč, žáci 11-14 let hradí 
24 ,- Kč, žáci 15 a více let hradí 26,-Kč. Stravné je hrazeno převážně bankovním 
převodem z účtu zákonného zástupce žáka, případně hotově u vedoucí ŠJ. 

Jídelní lístky jsou sestaveny dle zásad zdravé výživy a nutričního doporučení. 
Nástrojem, který slouží provozovnám školního stravování k prokazování naplňování 
výživových ukazatelů, je tzv. „spotřební koš“, tedy souhrn měsíční spotřeby 
vybraných druhů potravin, který je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 
Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. V něm jsou stanoveny 
výživové normy pro vybrané komodity potravin, vztažené na strávníka a den 
v závislosti na jejich věkové kategorii. Dále jsou vedeny tzv. „kritické body.“ 
Kontrola z KHS, realizovaná na jaře, pochválila pestrost jídelníčků a 
upřednostňování vaření ze zdravých surovin. K identifikaci strávníků při výdeji stravy 
slouží bezkontaktní žetony. Strávníci mají možnost výběru jídel ze dvou chodů – 
v pondělí, úterý a ve čtvrtek. První chod bývá většinou klasické jídlo, na druhý chod 
zařazujeme jídlo připravené z méně známých surovin. Receptury stále obměňujeme 
a vyhledáváme nové. Přes internet si může strávník vybírat požadovaná jídla a 
zároveň přihlašovat nebo odhlašovat obědy.  

V hodnoceném období proběhly dvě významné investiční akce. Díky vstřícnosti 
zřizovatele jsme mohli zrealizovat rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení kuchyně 
a v létě 2019 zakoupit a zprovoznit nové spotřebiče – multifunkční pánev a sporák. 
Postupná modernizace vybavení jídelny a kuchyně bude probíhat i nadále. 
Připravujeme také rekonstrukci jídelny. 

 
 

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Škola zajišťuje vzdělávání žáků v oboru: 79-01-C/01 – Základní škola. 
Výchovně vzdělávací práce školy probíhala podle ŠVP pro ZV „SPOLEČNĚ RŮST“.  
Výuka cizího jazyka: 

- AJ vyučován od 2. ročníku, NJ vyučován v 7. – 9. ročníku jako druhý cizí jazyk 

- V 1. ročníku byl nabízen žákům kroužek ŠD „Hravá angličtina“ vedený 
vyučujícím naší školy. Ve školním roce 2018/19 navštěvovali kroužek všichni 
žáci I. třídy. 
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Učební plán pro I. stupeň (ŠVP)  
 
 

Vzdělávací 
oblast 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
Min. čas. 
dotace 

Dispon. 
hodiny 

1. 2. 3. 4. 5. 1. – 5. r. 1. – 5.r. 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura 

8+1 7+2 7+2 6+2 5+2 33 +9 

Anglický 
jazyk  

0 +1 3 3 3 9 +1 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika  4 4+1 4+1 4+1 4+1 20 +4 

Informační a 
kom. tech. 

Informatika 0 0 0 0 1 1  

Člověk a jeho 
svět 

Náš svět  2 2 2+1 0 0 

12 +2 Vlastivěda 0 0 0 2 1+1 

Přírodověda 0 0 0 1 2 

Umění a 
kultura  

Hudební 
výchova  

1 1 1 1 1 5  

Výtvarná 
výchova            

1 1 1 2 2 7  

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova             

2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti             

1 1 1 1 1 5  

Celkový počet 
disponibilních hodin 

1 4 4 3 4  16 

Celkový týdenní počet 
hodin  

20 22 25 25 26 118 
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Učební plán pro 2. stupeň (ŠVP) 
 

Vzdělávací 
oblast 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
Min. 

časová 
dotace 

Dispon. 
hodiny 

6. 7. 8. 9. 6. – 9. r. 6. – 9. r. 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk a lit. 4+1 3+2 4+1 4+1 15 5 

Anglický jazyk  3 3 3 3 12  

Německý jazyk   2 2 2 6 6 

Matematika 
a její apl. 

Matematika  4+1 4+1 3+2 4+1 15 5 

Informační a 
kom. tech. 

Informatika  1    1  

Člověk a 
společnost 

Dějepis  2 2 2 2 
11  

Občanská výchova 1  1 1 

Člověk a 
příroda 

Fyzika  2 2 2 1+1 

21 5 
Chemie    2 1+1 

Přírodopis  2 2 1+1 1 

Zeměpis  2 1+1 1 1+1 

Umění a 
kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 10  

Výtvarná výchova 2 2 1 1   

Člověk a 
zdraví 

Tělesná výchova  2 2 2 2 
  

Výchova ke zdraví 1 1   

Člověk a svět 
práce 

Technické činnosti 1    

3  
Vaření a údržba 
domácnosti 

 1   

Svět práce   0,5 0,5 

Povinně 
volitelný 

Ekologická vých.   1,5 1,5  3 

Celkový počet disponibil. hodin      24 

Celkový týdenní počet hodin 30 30 31 31 122 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Do funkce ředitelky školy byla od 1. 8. 2018 jmenována Mgr. Renata 

Odvárková poté, co bývalá ředitelka odešla do starobního důchodu. Zástupcem 
ředitelky se stal Mgr. Ondřej Pavlík, který je též koordinátorem. Metodikem ICT je 
Mgr. Dagmar Michková. Výchovné poradenství zajišťuje Mgr. Kamila Tatíčková. 
Kariérní poradenství kvalifikovaně zajišťuje Mgr. Renata Odvárková. Mgr. Petra 
Morchová je kvalifikovaným koordinátorem EVVO. Ve škole pracovalo k 30. 6. 2019 
celkem 28 zaměstnanců, z toho 16 pedagogů včetně vedení školy, 1 vychovatelka 
školní družiny, 5 asistentek pedagoga, a 6 správních zaměstnanců (4 provoz, 3 školní 
jídelna). Všichni pedagogičtí pracovníci byli plně kvalifikovaní. 

 
4 ÚDAJE O ZÁPISU K PŠD A NÁSLEDNÉMU PŘIJETÍ DO ŠKOLY  
 

Zápis do budoucí první třídy proběhl dne 11. 4. 2019, dostavilo se 30 dětí.     
K základnímu vzdělávání bylo přijato na základě rozhodnutí 23 žáků (11 dívek a 12 
chlapců). Sedmi dětem byl povolen odklad školní docházky. 2 žáci budou plnit PŠD 
podle § 38 školského zákona.  Budoucí prvňáčkové navštívili 21. 2. 2019 stávající 
první třídu, společně si pohráli a popovídali se svými budoucími kamarády. 6. 6. 
2019 proběhla společná schůzka rodičů a dětí s budoucí p. uč. 1. třídy Mgr. Petrou 
Pánkovou. 
 

5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Celkové hodnocení žáků – prospěch (II. pololetí) 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

I. 27 0 0 

II. A 17 1 0 

II. B 13 2 0 

III. 18 3 0 

IV. 16 8 0 

V. 12 10 0 

VI. 11 19 0 

VII. 6 19 0 

VIII. 3 17 0 

IX. 8 10 0 

Celkem 131 89 0 
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Čtyři žáci úspěšně složili v letošním školním roce opravné zkoušky (1 z I. stupně – Čj, 
3 z II. stupně – Čj, Aj, Ch, Fy).  
 

Celkové hodnocení žáků – chování  

Třída 

Uspokojivé chování Neuspokojivé chování 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

I. 0 0 0 0 

II. A 0 0 0 0 

II. B 0 0 0 0 

III. 0 0 0 0 

IV. 0 0 0 0 

V. 0 0 0 0 

VI. 0 0 0 0 

VII. 0 0 1 0 

VIII. 0 1 0 0 

IX. 0 0 0 0 

Celkem 0 1 1 0 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání  
– způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)  

Třída 
Hodnocení 

klasifikačním 
stupněm 

Hodnocení 
slovní 

Kombinace 
slovního hodnocení a 
klasifikačním stupněm 

I. 27 0 0 

II. A 18 0 0 

II. B 15 0 0 

III. 21 0 0 

IV. 24 0 0 

V. 22 0 0 

VI. 30 0 0 

VII. 25 0 0 

VIII. 20 0 0 

IX. 18 0 0 

Celkem 220 0 0 
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Výchovná opatření – pochvaly (za celý školní rok) 

 
Výchovná opatření – napomenutí a důtky (za celý školní rok) 

Třída 
Napomenutí 

třídního učitele 
Důtka třídního 

učitele Důtka ředitele školy 

I. 0 0 0 

II. A 0 0 0 

II. B 0 0 0 

III. 0 0 0 

IV. 0 0 0 

V. 0 0 0 

VI. 5 6 0 

VII. 2 2 0 

VIII. 6 2 2 

IX. 3 1 0 

Celkem 16 11 2 

Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 

I. 0 0 

II. A 1 0 

II. B 0 0 

III. 1 0 

IV. 3 0 

V. 0 5 

VI. 3 4 

VII. 1 6 

VIII. 0 0 

IX. 1 12 

Celkem 10 27 
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Opakování ročníku  

Třída Žák neprospěl 
a opakuje 

Žák nemohl být 
hodnocen 

Žák měl vážné 
zdravotní důvody 

Žák opakuje 9. 
r. po splnění PŠD 

I. 0 0 0 0 

II. A 0 0 0 0 

II. B 0 0 0 0 

III. 0 0 0 0 

IV. 0 0 0 0 

V. 0 0 0 0 

VI. 0 0 0 0 

VII. 0 0 0 0 

VIII. 0 0 0 0 

IX. 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 

 
Počet omluvených / neomluvených hodin (za celý školní rok) 

Třída Počet 
omluvených hodin 

Průměr 
na žáka 

Počet 
neomluvených hodin 

Průměr 
na žáka 

I. 2 219 82,19 0 0 

II. A 1 297 72,06 0 0 

II. B 1 113 74,2 0 0 

III. 1 524 72,57 0 0 

IV. 2 284 95,17 0 0 

V. 2 048 93,09 0 0 

VI. 3 097 103,23 0 0 

VII. 3 031 121,24 45 1,73 

VIII. 2 268 113,4 0 0 

IX. 3 209 178,28 0 0 

Celkem 22 090 100,41 45 0,20 
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Zařazení žáků po ukončení 5. ročníku 

Typ školy Počet žáků 

Gymnázium 0 

 
Zařazení žáků, kteří ukončili základní vzdělání  

Typ školy Počet žáků 

Gymnázium 8 

SOŠ s maturitou 5 

SOŠ a SOU 5 + 3 

 
Škola má propracovaný systém zjišťování výsledků vzdělávání. Samozřejmostí 

je průběžné ověřování znalostí a dovedností, hospitační činnost ve vyučovacích 

hodinách s následnými rozbory, rozbory výsledků přijímacích zkoušek na střední 

školy a následné reference o kvalitě práce našich žáků v učebních a studijních 

oborech středních škol. Pro objektivní hodnocení využíváme standardizovaných 

didaktických testů zejména v klíčových ročnících (5. a 9. ročník).  

Od školního roku 2018/19 zpracovávají žáci 9. ročníku závěrečné práce. Jedná 

se o obsáhlejší dílo, které žáci vytvářejí na jimi zvolené téma a které je 

vyvrcholením jejich základního vzdělávání. Žáci mají příležitost ukázat, co se za 

devět let povinné školní docházky naučili. Téma závěrečné práce si žáci volí 

s přihlédnutím ke svým zájmům, zálibám, či k budoucí profesní orientaci. 

Vypracování závěrečné práce v rozsahu 5 – 10 stran psaného textu formátu A4  je 

pro všechny žáky povinné, stejně jako její prezentace před komisí. Závěrečná práce 

má písemnou podobu a skládá se z teoretické a praktické části. Praktickou část 

může tvořit vlastní výzkum, pokus, srovnávací dotazníky, analýzy. Součástí práce je 

anotace v anglickém jazyce. Obhajoby prací proběhly během května 2019 před 

komisí z řad učitelů a vybrané práce byly prezentovány před zájemci z řad rodičů, 

učitelů, zástupců zřizovatele a budoucích žáků IX. třídy. Většina žáků k práci 

přistoupila zodpovědně a dokázala, že základní školu opouští připravena pro další 

vzdělávání. Některé práce dosahovaly vynikající úrovně a budou inspirací pro žáky 

končící v dalších letech. 
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Na podzim 2018 se žáci 4. r. zapojili do výběrového zjišťování úrovně 

jazykové gramotnosti žáků organizovaného Českou školní inspekcí. Testování 

proběhlo elektronicky pomocí aplikace InspIS SET. Výsledky byly zahrnuty do 

tematické zprávy České školní inspekce – viz: 

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20z

pr%c3%a1vy/TZ-jazykova-gramotnost-2018-2019.pdf.  

 

6 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  
 

Na škole pracuje školní poradenské pracoviště. Do jeho činnosti se zapojuje 
ředitelka školy Mgr. Renata Odvárková, výchovný poradce p. uč. Mgr. Kamila 
Tatíčková a školní metodik prevence p. uč. Mgr. Lenka Hyklová. Společně 
s pedagogickými pracovníky zpracovávají Preventivní program školy (Minimální 
preventivní program), jehož součástí je Krizový plán školy (při řešení záškoláctví, 
šikany, kyberšikany, vandalismu, krádeže, konzumaci a distribuci návykových látek 
ve škole). Metodik prevence vede dokumentaci metodika prevence - evidenci akcí 
s preventivní tématikou, deník metodika prevence, zápisy z jednání s žáky 
vykazující problémy v oblasti prevence rizikového chování, podklady pro evaluaci. 
Všem pedagogům je k dispozici příslušná literatura i další materiály s danou 
problematikou. 

 
V letošním školním roce jsme se zaměřili mimo jiné na: 
 

- integraci témat prevence do výuky odpovídajících předmětů (VZ, OV, TV, PŘ) 

- systematickou práci s třídními kolektivy, zlepšování klimatu v jednotlivých 
třídních kolektivech (zavedení třídnických hodin, práce s třídními pravidly) 

- rozvíjení aktivit a soutěživosti žáků účastí na vzdělávacích a sportovních 
soutěžích 

- pořádání kulturních akcí a účast na nich 
- systematickou spolupráci s externími organizacemi zajišťující prevenci 

rizikového, chování – PPP Chrudim, ÚP Chrudim, Krajské centrum primární 
prevence Pardubického kraje – PPP Ústí nad Orlicí, DELTA Pardubice 
(odloučené pracoviště DDM ALFY Pardubice), nezisková organizace Šance pro 
tebe Chrudim, křesťanská organizace ABATOP (Tomáš Řehák), Městská policie 
Pardubice, Sbor dobrovolných hasičů Nasavrky, Dopravní hřiště Chrudim, … ) 

- navázání spolupráce s organizací ACET ČR Chrudim 

- organizaci volnočasových aktivit ve spolupráci se ZUŠ Slatiňany 
- výuku dopravní výchovy na prvním stupni 

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/TZ-jazykova-gramotnost-2018-2019.pdf
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/TZ-jazykova-gramotnost-2018-2019.pdf
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- účast na akcích zaměřených na volbu povolání a správné rozhodování o 
budoucí kariéře (burza škol Chrudim a Pardubice, návštěva ÚP Chrudim, 
Soutěž v technických dovednostech, Cesta za pokladem Obchodní akademie 
Chrudim, ZDRAVOhrátky, … ) 

-  
Pořádání akcí a účast na projektech zaměřených na prevenci: 
  
září 2018 – Společné programy žáků 1. a 9. třídy 
(přivítání prvňáčků do školy, kooperativní hry, 
pomoc při začlenění do chodu školy) 
  
12. 9. 2018 – Návštěva vycházejících žáků na ÚP 
Chrudim (volba povolání)  
 
17. 10. 2018 – ZDRAVOhrátky pořádané SŠZS Chrudim  
(v rámci kariérního poradenství pro žáky 9. ročníku) 
 
23. 10. 2018 – Přehlídka SŠ v Muzeu v Chrudimi pro 
žáky 9. r. (individuálně s rodiči) 
  

1. 11. 2018 – Soutěž v technických dovednostech  
pro chlapce 9. r. na SPŠ Chrudim 

 
VZÁJEMNÉ VZTAHY VE TŘÍDĚ – preventivní program všeobecné primární prevence 
zaměřený na vzájemné vztahy ve třídě s důrazem na ukotvení vzájemných vztahů 
vůči sobě v pozitivní podobě, přátelském klimatu v jednotlivých třídách, program byl 
realizován neziskovou organizací – Šance pro tebe 
5. 11. 2018 – pro žáky 1. třídy a 2. A 
6. 11. 2018 – pro žáky 3. třídy a 2. B 
8. 11. 2018 – pro žáky 4. třídy 
  
6. 11. 2018 – Cesta za pokladem Obchodní akademie Chrudim pro dívky 9. ročníku, 
prověření znalostí a schopností spolupráce 
  
ŠIKANA A NEBEZPEČÍ NA INTERNETU - preventivní program všeobecné primární 
prevence pro žáky 5. třídy zaměřený na rizika spojená s užíváním internetu, 
především sociálních sítí, program byl realizován neziskovou org.-  Šance pro tebe 
8. 11. 2018 – pro žáky 5. třídy 
14. 11. 2018 – pro žáky 6. třídy 
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12. 11. 2018 – TOLERANCE A RESPEKT – preventivní program všeobecné primární 
prevence pro žáky VI. a VIII. třídy zaměřený na vnímání odlišností lidí a vzájemného 
respektu, program byl realizován neziskovou organizací – Šance pro tebe 
  
13. 11. 2018 – SEX A VZTAHY – prev. program všeobecné primární prevence pro žáky 
9. r. zaměřený na rizika spojená se sexem a vzájemnými vztahy, následná řešení, 
program byl realizován neziskovou organizací -  Šance pro tebe 
 
13. 11. 2018 – ZÁVISLOSTI - preventivní program všeobecné primární prevence pro 
žáky 7. ročníku zaměřený na problematiku závislosti, zejména na základní informace 
o drogách a důsledcích jejich užívání, program byl realizován neziskovou organizací 
-  Šance pro tebe     
  
DOPRAVNÍ VÝCHOVA  
19. 11. 2018 - pro žáky I. stupně, realizováno PČR, preventivní program zaměřený na 
dopravní výchovu + prohlídka policejního auta,  
10. 4. 2019 - výuka dopravní výchovy pro žáky IV. třídy,  
20. 6. 2019 - výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Chrudimi pro žáky 
IV. třídy, dosažení průkazu cyklisty 
 
4. 12. 2018, 4. 6. 2019 – KYBERSVĚT – program všeobecné primární prevence pro 
žáky 4. a 5. ročníku, cílem programu byla prevence kyberšikany a netolismu, 
program byl realizován lektory primární prevence PPP Ústí nad Orlicí 
  
4. 12. 2018 – KROK ZA KROKEM - program všeobecné primární prevence pro žáky 
6. ročníku, cílem programu byla prevence rizikového chování v třídním kolektivu 
(agrese, šikana) a posílení tolerance mezi žáky, program byl realizován lektory 
primární prevence PPP Ústí nad Orlicí 
 
11. 12. 2018, 7. 5. 2019 – STONOŽKA – program všeobecné primární prevence pro 
žáky 3. a 5. ročníku, cílem programu bylo posílení zdravých vrstevnických vztahů, 
předcházení vzniku šikany a agrese v kolektivu, program byl realizován lektory 
primární prevence PPP Ústí nad Orlicí 
 
11. 12. 2018 – DO DNA - program všeobecné primární prevence pro žáky 8. ročníku, 
cílem programu byla prevence rizikového chování spojeného s užíváním alkoholu, 
program byl realizován lektory primární prevence PPP Ústí nad Orlicí 
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20. 3. 2019 – STRAŠIDLA – projekt VI. a VII. třídy (posílení mimotřídních vztahů mezi 
žáky) 
 
 
 
 
9. 4. 2019 – CO TAM? - program 
všeobecné primární prevence pro 
žáky 6. ročníku, cílem programu 
byla prevence záškoláctví, 
program byl realizován lektory 
primární prevence PPP Ústí nad 
Orlicí 
  
9. 4. 2019 – ZRCADLO - program všeobecné primární prevence pro žáky 7. ročníku, 
cílem programu byla prevence poruch příjmu potravy, program byl realizován 
lektory primární prevence PPP Ústí nad Orlicí 
  
11. 4. 2019 – CESTOVNÍ KANCELÁŘ – společný projekt žáků V. a IX. třídy zaměřený 
na posílení mimotřídních vztahů a cestování 
  
25. 4. 2019 – MODERNÍ JE NEKOUŘIT – multimediální program všeobecné primární 
prevence pro žáky 6. ročníku zaměřený na prevenci závislosti na nikotinu, rizika 
užívání marihuany a vodní dýmky, program byl realizován lektorem Mgr. Františkem 
Krampotou, ACET ČR 
  
25. 4. 2019 – PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY - multimediální program všeobecné 
primární prevence pro žáky 7. ročníku zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy 
= PPP, program byl realizován lektorem Mgr. Františkem Krampotou, ACET ČR 
  
2. 5. 2019 – NETOLISMUS - multimediální program všeobecné primární prevence pro 
žáky 9. ročníku zaměřený na prevenci netolismu = nadměrné používání IT 
technologií, program byl realizován lektorem Mgr. Františkem Krampotou, ACET ČR 
  
2. 5. 2019 – PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA - multimediální program všeobecné primární 
prevence pro žáky 8. ročníku zaměřený na prevenci vztahů v rodině a mezi sebou, 
program byl realizován lektorem Mgr. Františkem Krampotou, ACET ČR 
  
6. 5. 2019 – O NEMOCI AIDS, SEXU, LÁSCE A VĚRNOSTI – preventivní přednáška pro 
žáky 8. a 9. ročníku + preventivní film LÉK (Velmi pěkný, citlivý a dojemný příběh 
12tiletého chlapce Dextera, který je infikován virem HIV, a jeho kamaráda Erika. 
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V těžké chvíli se jejich přátelství stane dobrodružstvím, které navždy změní jejich 
životy. Čeká je vzrušující putování za nadějí a objeví sílu přátelství a lidské lásky. 
Čeká je cesta, na jejímž konci najdou lék ...), program byl realizován Tomášem 
Řehákem, křesťanská organizace ABATOP 
  
7. 5. 2019 – LÍBÍ, NELÍBÍ - program všeobecné primární prevence pro žáky 4. ročníku, 
tématem programu bylo osobní bezpečí a prevence zneužívání, program byl 
realizován lektory primární prevence PPP Ústí nad Orlicí 
  
9. 5. 2019 – beseda Městské policie Pardubice s promítáním krátkých preventivních 
filmů pro 6. ročník (film „Nechte mě bejt“) a 9. ročník (film „Když musíš, tak 
musíš“), realizováno v DDM DELTA Pardubice lektorkami Městské policie Pardubice 
 
4. 6. 2019 – ROMEO, JULIE … PARTNERSTVÍ - program všeobecné primární prevence 
pro žáky 8. ročníku, stěžejním tématu je partnerství a vztahy, program byl 
realizován lektory primární prevence PPP Ústí nad Orlicí 
 
25. 6. 2019 - PŘESPÁVÁNÍ, NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE - pro žáky 6. ročníku, aktivity 
zaměřené na stmelování kolektivu, vytváření pozitivního třídního klimatu a 
následného přespání v budově ZŠ Nasavrky 
  
27. 6. 2019 – HRA NA ŠTĚSTÍ – společný projekt žáků I. a IX. třídy pořádaný tentokrát 
žáky I. třídy pro IX. třídu 
 

7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků byla nastavena nová pravidla. 

Preferencí se stalo vzdělávání celé sborovny, individuální vzdělávání pedagogů se 

zaměřovalo hlavně na témata inkluzivního vzdělávání žáků, nové metody a formy 

práce, robotizaci, badatelskou výuku a osobnostně sociální rozvoj. Individuálně 

nabyté zkušenosti byly předávány všem kolegům na poradách, nebo k dalšímu 

studiu. 

V průběhu školního roku 2018/19 absolvovali pedagogičtí pracovníci 
následující vzdělávací akce: 
 
Inspirace pro zkvalitnění výuky čtení a k podpoře čtenářské gramotnosti, využití 
uvolněných testových úloh z mezinárodního šetření PIRL 2016 (ČŠI)  
- všichni pedagogičtí zaměstnanci 
 



 
 

 
 

 
 

19 
 

 
 
 
 
 
 

Vzdělávání v rámci projektu APIV - všichni pedagogičtí zaměstnanci 
 

- Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky  

- Hodnocení v individualizované výuce 
- Společné vzdělávání a kultura školy 
 

Vzdělávání zaměřené na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání 
pro výchovné poradce a metodiky prevence:  
 

- Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve šk.prostředí (1 ped. pracovník) 

- Sdílení zkušeností se vzděláváním dětí se sluch.post. (1 ped. pracovník) 
- Jarní konference o autismu (1 ped. pracovník) 

- Systematický úvod do problematiky nadání (1 ped. pracovník) 
- Jak jednat s rodiči (1 ped. pracovník) 

- Studium výchovného poradenství (1 ped. pracovník) 
- Komplexní řešení rizikového chování ve školách (1 ped. pracovník) 
- Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT (1 ped. pracovník) 

- Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických 
jevů (1 ped. pracovník) 

 
Odborné (oborové) vzdělávací akce: 
 

- Teen jóga (1 ped. pracovník)  
- Zacházení s nebezpečnými látkami (1 ped. pracovník) 

- Badatelsky orientovaná výuka (1 ped. pracovník) 
- Krajská konference EVVO (1 ped. pracovník) 
- Nápadník pro environmentální výchovu (1 ped. pracovník) 

- Magická fyzika (1 ped. pracovník) 
- Fyzikální elixír, rovnoměrný pohyb (2 ped. pracovníci) 

- Fyzikální elixír, japonské hlavolamy (1 ped. pracovník) 

- Projekt NATURA (4 ped. pracovníci) 
- Čeština není nuda (1 ped. pracovník) 
- Hrajeme si v českém jazyce (1 ped. pracovník) 

- Únikové hry a další schovávačky aneb i čeština může být skvělá (1 ped. 
pracovník) 

- Čtenářská pregramotnost v praxi (1 ped. pracovník) 

- Sportovní text - nástroj k rozvoji čtení (1 ped. pracovník) 
- Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ (1 ped.pracovník) 

- Užitečné materiály pro výuku AJ (1 ped. pracovník) 
- Metodický seminář eTwinning pro začátečníky (2 ped. pracovníci) 
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- Metodický seminář eTwinning pro pokročilé (2 ped. pracovníci) 

- Buntes Deutsch (1 ped.pracovník) 
- Jak učit Vlastivědu a Přírodovědu tak, aby žáky bavila? (1 ped. pracovník) 
- Tělo Olomouc 2019 (2 ped.pracovníci) 

- Mezinárodní trenérská konference, florbal (1 ped. pracovník) 
- Počítač ve škole – konference (1 ped. pracovník) 

 
Vzdělávání zaměřené na moderní metody a formy práce učitele 
 

- Projektové dny na 1. a 2. stupni (1 ped. pracovník) 
- Mapy učebního pokroku ve výuce ZŠ (2 ped. pracovníci) 

- Model E-U-R v praxi, rozvoj kreativity (2 ped. pracovníci) 
- Myšlenkové mapy (3 ped. pracovníci) 

- Gamifikace výuky (1 ped. pracovník) 
- Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ (2 ped. pracovníci) 

- Inovace ve výuce (2 ped. pracovníci) 
- Jak na diferenciaci, práce s různě chytrými žáky při hodině (1 ped. pracovník) 
- Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček (1 ped. 

pracovník) 
- Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ (1 ped. pracovník) 
- Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ (1 ped. pracovník) 

- Minirobot Ozobot – možnosti využití ve vyučovacím procesu (1 ped. pracovník) 
- Využití tabletu ve výuce (1 ped. pracovník) 

- Erasmus + (1 ped. pracovník) 
 

Vzdělávání zaměřené na hodnocení, zpětnou vazbu, komunikaci se zákonnými 
zástupci a práci s třídním kolektivem: 
 

- Jak jednat s rodiči (3 ped. pracovníci) 
- Alternativní způsoby hodnocení (2 ped. pracovníci) 

- Úspěšné, spokojené a šťastné dítě, kariéra začíná už v 1. tř. (1 ped. pracovník) 
- Žáci jako vlastníci svého učení, Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení (1 ped. 

pracovník) 
- Osudové chyby školní klasifikace (2 ped. pracovníci) 

 
Vzdělávání zaměřené na osobnostní rozvoj ped. pracovníků: 
 

- Autorita učitele (5 ped. pracovníků) 

- Osobnostně sociální rozvoj učitele “8” (4 ped. pracovníci) 
- Respektovat a být respektován (1 ped. pracovník) 
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Management, řízení školy 
 

- Strategické řízení a plánování ve školách (2 ped. pracovníci) 

- Workshop ke strategickému řízení a plánování (2 ped. pracovníci) 
- Zákoník práce v praxi (1 ped. pracovník) 

- Právní úprava činnosti MŠ a ZŠ (1 ped. pracovník) 
- Přijímací řízení a správní řád (1 ped. pracovník) 
- Hospitační činnost ředitele školy (1 ped. pracovník) 

- Konference SYPO - Komunikace školy s partnery (1 ped. pracovník) 
- Konference projektu SRP (1 ped. pracovník) 

- Akademie Leadershipu (1 ped. pracovník) 
- Změny ve financování reg. školství (2 ped. pracovníci) 

- Školení administrátorů systému Škola OnLine/dm Software (1 ped. pracovník) 
-  

8 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI    
 

V letošním školním roce byly v rámci zájmového vzdělávání na naší škole podpořeny 
tyto aktivity: 

 
Hravá angličtina při ŠD - I. třída 

 
 
 
Florbal, 1. - 8. ročník  

- spolupráce s T.J. Sokol Nasavrky 
 
 
Ekologický kroužek, 2. – 9. ročník 

 
Včelařský kroužek 

 
Výtvarný kroužek p. J. Mísařové 
 
Přírodovědné bádání pro žáky VI. třídy 
  
Pro žáky jsou ve volném čase zpřístupněny internet a víceúčelová hřiště.  
 
Na sportovní soutěže a další aktivity byly ze sponzorských darů rodičů a zřizovatele 
pořízeny nové moderní sportovní dresy. 
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Pokračovala činnost pobočky ZUŠ Slatiňany, vyučované obory: 
 

- hudební (flétna, klávesy, housle, kytara, klavír, zpěv)  
- taneční 
- výtvarný 
 

Soutěže 
 
Matematické soutěže:    
 
Matematická olympiáda: školní kolo – Z5-9 (prosinec 2018)  
 
Matematická olympiáda: okresní kolo – Z5 - 30. 1. 2019 - Chrudim –  
A. Mádlová (7. místo), L. Nekvapil (15. místo) 
 
Pangea: školní kolo - únor 2019  
 
Pangea: celonárodní kolo - 17. 5. 2019 - Praha - F. Koreček (14. místo) 
 
Matematický klokan: 22. 3. 2019 
 
Logická olympiáda: krajské kolo - 2. 11. 2018 - J. Blažková 3. ročník (25. místo) 
 
Pythagoriáda: školní kolo – Z5-8 - 8. 4. 2019 
 
Anglický jazyk: 
 
Soutěž v AJ: školní kolo - 22. 1. 2019 - gramatická, poslechová a konverzační část  

okresní kolo: 14. 2. 2019 - Chrudim - V. Losenický (12.misto) 
 
Přírodovědné a ekologické soutěže: 
 
Přírodovědný klokan: 
10. 10. 2018 – školní kolo, 35 účastníků, A. V. Šebková (1. místo) 
 
Zemědělská olympiáda - Chrudim: 
12. 3. 2019 - 5 účastníků, Bára Linhartová, Vilém Losenický (2. místo) 
 
Přírodovědná soutěž Zlatý list: 
Místní kolo - 13. 4. 2019 (60 žáků ZŠ) 
Krajské kolo - 15. 5. 2019 Pasíčka (12 žáků ZŠ) 
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Soutěž mladých lesníků YPEF:  
Místní kolo - 29. 1. 2019, Nasavrky  
2 družstva, K. Mojžíšová, M. Chlebná,  
D. Sobotková (1. místo) 
Oblastní kolo - 9. 4. 2019, Trutnov 
 
 
 
Soutěž v poznávání rostlin, živočichů a 
nerostů: 
Místní kolo – 24. 4. 2019  
Oblastní kolo – Česká Třebová, 7. 5. 2019, I. st., účast 9 žáků ZŠ Nasavrky                   

– Česká Třebová 22. 5. 2019, II. st., účast 7 žáků, Z. Vaňková (2. – 3. místo) 
 
Výtvarné soutěže:  
 
Kelímkové umění (říjen 2018) - školní soutěž pro žáky 2. stupně  
 - Z. Vaňková (1. místo), K. Mojžíšová (2. místo), A. Němcová (3. místo)  
 
Evropské vánoční ozdoby (listopad 2018) - P. Chmelař (3. místo) 
 
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje (listopad 2018) – postup: 
A. Kombercová, M. Vaňousová  
 
Namaluj, co ti chutná (leden 2019) 
 
Památky České republiky (únor 2019) 
 
Kouzelné jaro (březen 2019) 
 
Hasičská technika budoucnosti (duben 2019)   
- L. Mísař zvláštní ocenění  
 
Poselství ukryté v květech, Ležáky  

Letos věnované památce člena parašutistické 
skupiny Silver A.  
Naše kytice pro radistu Jiřího Potůčka dostaly 
čestné uznání.   
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Internetové soutěže:  
 
Soutěž k 70. výročí Albatrosu 
 
Literární soutěž „Příběh, který se opravdu stal“ 
 
Soutěž s Hurvínkem na www.veverusak.cz - Viktorie Čapková 
 
Další soutěže: 
 
Školní fotografická soutěž - 9 soutěžících s 34 fotografiemi 
 
15. 11. 2018 PIŠQWORKY – oblastní turnaj ve hře piškvorky, Chrudim, žáci VI. třídy 
 
5. 4. 2019 PREZENTIÁDA 2019 - Gymnázium Pardubice, dvoučlenný tým sestavený z 
žáků 6. ročníku, 2. místo v krajském kole 
 
13. 2. 2019 Turnaj ve hře League of Legends, SPŠE Pardubice, tým chlapců sestavený 
z žáků VII. a IX. třídy, 3. místo 
 
Sportovní aktivity a soutěže 
 
celoročně - zapojení do projektu Česko sportuje – olympijský víceboj 
 
                -  příprava na OVOV (olympijský víceboj olympijských vítězů) 

zisk odznaků: 1x diamantový (Mat. Pavlík), 7x stříbrný (J. Dymáková, 
E. Dymáková, A. Švadlenková, V. Pavlík, T. Pecina, M. Komberec, 
A. Mádlová), 4x bronzový (V. Pavlík, M. Šebek, A. Madlová, P. Chmelař) 

 
- příprava na florbalové turnaje, 2 x ročně školní florbalový turnaj (žáci 6. – 9. r.) 

 
- přehazovaná 
 
 
19. 9. 2018 Cooperův běh, vytrvalostní 
běh na 12 minut - 23 žáků 
 
 
 
25. 9. 2018 Přespolní běh v Chrudimi - 
družstvo starších chlapců 2. místo 
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15. 11. 2018 ČEPS CUP 2018 Pohár základních škol pro 1. stupeň ZŠ – florbal    
 
19. 11. 2018 Florbal III. CH - okrsková soutěž ve florbalu, ml. žáci  
 
20. 11. 2018 a 28. 11. 2018 Turnaje v přehazované pro I. st. - 18 žáků 
 
21. 11. 2018 Florbal II. kategorie - otevřená - okrsková soutěž ve florbalu  
 
3. 12. 2018 SE ŠKOLOU NA FLORBALOVÉ MS – zájezd do O2 arény na 2 zápasy MS 
 
12. 12. 2018 Zimní OVOV Hlinsko - družstvo ZŠ Nasavrky (6. místo),  

M. Němec (1. místo), Mat. Pavlík (2. místo), A. Švadlenková (3. místo) 
 
18. 12. 2018 Soutěž ve šplhu II. st. - 6 žáků 
 
25. 1. 2019 Soutěž ve šplhu pro I. st. - 21 žáků 
 
únor 2019 - březen Hejtmanův pohár (překážková dráha), zapojena celá škola 

 
28. 3. 2019 návštěva Jana Kourka ve škole -  
beseda s hráčem pardubického florbalového A týmu 
doplněná ukázkami herních situací a poháru pro 

vítěze Poháru České pojišťovny 
 
 
 
10. 4. 2019 Memoriál Josefa Šťulíka - přespolní běh 
v Ležákách - 28 žáků,   starší žáci - Matouš Pavlík  
(7. místo), dorostenci - Lukáš Pavlík (9. místo),                                                                                    
Daniel Vondráček (10. místo)  
 
25. 4. 2019 Okr. kolo OVOV v Hlinsku - družstvo 
6. místo (postup do krajského kola) 
 
26. 4. 2019 Přehazovaná II. st.  
 

20. 5. 2019 Krajské kolo OVOV v Moravské Třebové - družstvo 11. místo 
       Matouš Pavlík 1. místo (postup na republiku) 
 
3. 6. 2019 návštěva Jana Kourka v ZŠ – florbalový trénink s extraligovým hráčem 
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10. 6. 2019 družinový turnaj ve vybíjené pro žáky 1. stupně 
 
Účast na 8 x florbalových turnajích – 4 x elévové, 4 x mladší žáci 
 
6. – 11. 1. 2019 – Lyžařský kurz, VII. – IX., Bouda Grizzly (Malá Úpa, Krkonoše) 

květen, červen – plavecký výcvik v Hlinsku (54 žáků II. A, II. B a III. třídy) 
 
Dějepisné aktivity 
 
Krokus – sázení žlutých krokusů jako připomínka židovských obětí 2. světové války  
 
Platinum – vzpomínková (pietní) akce 15. února 2019, uctění památky členů 
paradesantního výsadku Platinum a všech, kteří jim v době Protektorátu pomáhali 
v jejich nebezpečné činnosti. Mezi takovou rodinu patřila i rodina Korábkových 
z Hradiště. S paní Korábkovou se každý rok pravidelně při této akci setkáváme. 
 
Lidice a doba prezidenta Osvoboditele – 25. dubna 2019 pro žáky 8. a 9. r., Ležáky 
dějepisná přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph. Žáci se průřezově seznámili 
s významnými událostmi ve vývoji našeho státu. Besedu doplnil svým emotivním 
vyprávěním pamětník z Lidic p. Jiří Pitín. 
 
Ležáky - 10. května 2019 se naši žáci osobně seznámili s pamětnicí (p. Jarmilou 
Doležalovou – Štulíkovou), která přežila běsnění fašistů za 2. světové války 
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v Ležákách. Děti se při besedě zkoušely vžít do role tehdejších obyvatel Ležáků a 
rozhodovat tak o osudu svém i svých nejbližších. Zažily při tom mnoho emotivních 
zážitků. 
 
N. G. Winton - 24. května 2019 se žáci 2. stupně zúčastnili vzpomínkového programu 
v Hlinsku. Nicholas George Winton byl britský makléř a humanitární pracovník, který 
v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských 
dětí z okupovaného území. Řadu žáků 
prezentace velmi pozitivně citově zasáhla. 
 
Kelti - v rámci dějepisných aktivit pokračovala 
celoročně úspěšná spolupráce s místní 
keltskou organizací Boii v Nasavrkách. Naši 
žáci prošli sami a pak i s rodiči keltskou 
expozicí na místním zámku. Žáci VI. třídy se 
následně v rámci výuky seznámili s keltskými 
řemesly přímo v keltském skanzenu. 
 
 
Příběhy bezpráví - 6. listopadu 2018. V letošním roce se IX. třída v dokumentárním 
filmu Olgy Sommerové - Ztracená duše národa - Ztráta tradice seznámila 
s problematikou násilné kolektivizace našeho venkova. 

 
 
Dějepisné exkurze - chrudimský archiv a 
muzeum, VI. třída 
 
 
 
Beseda o pravěku - 21. listopadu 2018, 
VI. třída, program s cestovatelem a 
zálesákem J. Strouhalem  
 
 
 

 
Pečeme s dějepisem - cukroví T. G. Masaryka, jedlá císařská koruna Karla IV. 
 
Vlastivědné putování - besedy s rodiči a prarodiči žáků o životě v evropských 
i mimoevropských oblastech (Island, Vietnam, Dubaj, Německo, …) 
 



 
 

 
 

 
 

28 
 

 
 
 
 
 
 

Oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
  
Práce koordinátora 
  
         Školní koordinátor EVVO (Mgr. Petra Morchová) navrhuje, plánuje a organizuje 
většinu akcí, každoročně zpracovává zprávu o stavu environmentální výchovy na 
škole a plán na průběh EV v dalším období. 
 
Uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech 
  
         V každém předmětu, který se jakýmkoliv způsobem dotýká ekologické 
výchovy, jsou tyto souvislosti zdůrazňovány a vysvětlovány. Toto uplatňování se 
netýká pouze učiva souvisejícího s danou tématikou, ale také zahrnuje oblast 
chování – šetření s papírem, třídění odpadů, chování v přírodě atd. 
 
Osvědčené aktivity, které se každoročně opakují 
  
a) Péče o prostředí školy:  

Do této aktivity se zapojují všichni žáci školy a jsou tak pomocí praktické činnosti 
(hrabání v okolí školy, péče o PP Kaštanka) vedeni k zájmu o čistotu a úpravu 
prostředí, ve kterém tráví mnoho volného času. 

 
b) Sběr starého papíru: Pravidelně organizován školou. 
  
c) Zakládání krmení pro lesní zvěř do krmelců:  

Školní družina v podzimním v lese sbírá kaštany, bukvice nebo žaludy. Tyto plody 
usuší a uschová na zimu. V období před Vánocemi k tomu děti přinesou z domova 
jablka, zakoupí lůj pro přezimující ptactvo a vše zanesou společně do lesa. 

 
d) Návštěvy výstav:  

Podzimní a vánoční výstava (organizuje 
SOUV-VVC Nasavrky) 

 
e) Péče o přírodní památku Kaštanka:  

V tomto sadu jedlých kaštanů žáci každý 
podzim sbírají jedlé kaštany. Při práci v 
Kaštance jsou děti vedeny k péči o přírodní 
památku a tím ji pomáhají chránit. 
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f) Besedy:  
Nejvíce besed se koná v měsíci dubnu - měsíci bezpečnosti, ekologie a ochrany 
přírody, měsíci, kdy se celosvětově slaví Den Země. Besedy k tomuto tématu 
probíhají ve všech třídách a jsou k nim často zváni pracovníci Lesů České 
republiky, kteří si ke svému výkladu přinesou také ukázky různých dřevin, 
shozeného paroží a dalších zajímavostí pro děti. 

 

g) Přírodovědná soutěž Zlatý list: 
Místní kolo soutěže organizuje pro základní školy z okolí ZO ČSOP Nasavrky a děti 
ze Základní školy Nasavrky se jí každoročně v hojném počtu účastní. 

 

h) Oslavy Dne Země na škole:  
Již tradičně si každým rokem žáci starších ročníků u příležitosti oslav Dne Země 
připravují program pro své mladší spolužáky. Žáci 8. ročníku si chystají jednotlivá 
stanoviště s různými hrami a soutěžemi s ekologickou tématikou, žáci 9. ročníku 
zase nacvičí a předvedou divadelní představení na ekologické téma. 

 

i) Návštěva Dne otevřených dveří na Správě CHKO Železné hory:  
Den otevřených dveří se koná na Správě CHKO Železné hory u příležitosti Dne 
Země. Akce se účastní všechny třídy a mohou se při ní pravidelně seznamovat 
s ukázkami nerostů a hornin, vodního hmyzu a květin. 

 

j) Projekt „Zasaď si svůj strom“:  
Projekt vznikl ve spolupráci s Lesní správou LČR v Nasavrkách a je určen žákům 
I. stupně. Jeho smysl 
spočívá v tom, že každý 
žák první třídy obdrží od 
Lesů České republiky svůj 
vlastní stromek – jedličku, 
kterou si vlastnoručně pod 
vedením zkušeného 
lesníka zasadí do 
květináčku a umístí na 
školní zahradu. Jedličku 
chodí pravidelně podle 
potřeby zalévat a po celý 
rok se o ni stará. Každým 
rokem po dobu 5ti let 
přesadí jedličku do většího 
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květináčku a v 5. ročníku, opět v doprovodu lesníka, jdou žáci zasadit stromek do 
lesa. Cílem projektu je, že děti kromě získání poznatků o lese a dovedností při 
pěstitelské práci poznají, kolik práce a starostí obnáší vypěstování jedné sazenice 
stromku, a proto se budou ke všem stromům chovat ohleduplně. 

 

k) Projekt „Vycházkové trasy okolím Nasavrk“:  
Základní myšlenkou projektu je přiblížit žákům zajímavá místa v okolí sídla jejich 
školy, upozornit na jejich historickou, kulturní a přírodní hodnotu. Celkem bylo 
vybráno devět vycházkových tras (pro 1. – 9. ročník), které se liší délkou, 
tématem a náročností. Cílem projektu je, aby děti po ukončení povinné školní 
docházky znaly okolí svého bydliště a své školy. Proto každým rokem projdou 
jednu trasu, která je zaměřená na určité téma. Každá trasa je zpracována 
v metodickém průvodci, který obsahuje veškeré informace včetně barevné 
fotodokumentace. Na vyznačených zastávkách plní děti různé úkoly, ty pak 
zpracovávají do připravených pracovních listů, z nichž si postupně každý rok 
skládají své portfolio. Pracovní listy jsou součástí metodického průvodce. Celý 
projekt vznikl ve spolupráci učitelů ZŠ s pracovníky CHKO Železné hory a ZO ČSOP 
Nasavrky. Finančně byl zajištěn formou grantu Pardubického kraje. 

 
Letošní akce v oblasti EVVO 
 
11. 10. 2018 – zapojení do celostátního projektu “72 hodin - ruku na to” s vlastním 
názvem Den pro přírodu. Do projektu se zapojily děti z celé školy a jejich úkolem 
bylo uklidit okolí školy a městský park. 
 
26. 10. 2018 - v rámci oslav 100. výročí naší 
republiky jsme slavnostně vysadili v prostorách 
za školou národní strom - lípu. 
 
 
19. 12. 2018 - v letošním roce byl vyhlášena 
Českou ornitologickou společností ptákem roku 
sýček. Žáci Ekotýmu si pro spolužáky z prvního 
stupně připravili hry a soutěže s touto 
tématikou.  
 
28. 3. 2019 - program s názvem „Papoušci a 
jejich život“ realizován pro žáky I. stupně.  
 
2. 4. 2019 – Den vody - proběhl program pro první stupeň “Ochrana vody”. 
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3. 4. 2019 - Soutěžící zemědělské olympiády se zúčastnili exkurze po nejlepších 
zemědělských družstvech v Pardubickém kraji. 
 
Po předchozích suchých letech přišli žáci VII. třídy na pomoc lesům a vyseli na 
paseku žaludy. Doufají, že z nich vyroste silný dubový les. 
 
29. 4. 2019 – Geoexkurze - vybraní zájemci z druhého stupně navštívili pod 
odborným vedením 5 lokalit Geoparku Železné hory. Seznámili se s bohatou 
geologickou skladbou okolí svého bydliště.  
 
9. 5. 2019 navštívily děti II. B ekologickou farmu Pod Kopcem v Rychnově. 
 
15. 5. 2019 - Den s CHKO. I tentokrát se konal v terénu, letos v prostorách za školou 
a na trase směrem k Peklu. Programu se zúčastnili žáci I. - VI. třídy. 
 
Spolupráce: 
 
MěÚ Nasavrky: spolupracujeme při akcích - péče o přírodní památku Kaštanka, péče 
o prostředí v okolí školy. 
  
Správa CHKO Železné hory: pravidelně navštěvujeme výstavu hub, spolupracujeme 
při přípravě Dne otevřených dveří na SCHKO Železné hory. 
  
ZO ČSOP Nasavrky: pravidelně se účastníme akcí  - výstava hub, Ptačí neděle u 
rybníka Hluboký, spolupracujeme při organizaci soutěže Zlatý list. 
 
Lesní správa LČR v Nasavrkách: pořádá pro děti pravidelné besedy ve škole i 
v přírodě, je sponzorem a odborným garantem projektu "Zasaď si svůj strom“, 
sponzorem výukových a vzdělávacích pomůcek do ekologické výchovy a dalších 
přírodovědných předmětů, pracovník LS se účastní jako odborný doprovod 
Vycházkových tras okolím Nasavrk. 
  
Střední odborné učiliště včelařské: pravidelně se účastníme akcí – podzimní, vánoční 
a jarní výstava. 
  
Sdružení TEREZA: spolupráce v projektech Ekoškola, Les ve škole - škola v lese. 
  
Společnosti Asekol, Ecobat, EKO-KOM, EKOLAMP: spolupráce při soutěži 
Recyklohraní. 
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Ostatní akce 
 
Spolupráce s MéÚ Nasavrky při kulturní akcích (Kaštanobraní, vánoční jarmark, 
výročí města, akce v rámci státních svátků v obci). 
 
13. 9. 2018 – Správné stolování, IV. a V. třída 
 
22. 9. 2018 – Městské slavnosti k oslavě 700. výročí první písemné zmínky a 10. 
výročí obnovení titulu město, Den otevřených dveří ZŠ, vystoupení žáků. 
 
10. 10. 2018 – Drakiáda, I. třída 
 
13. 10. 2018 – zapojení do nasavrckého Kaštanobraní   
 
17. 10. 2018 – Klokočovská lípa vypráví, hudební pořad pro IV. – IX. třídu 
 
22. 10. 2018 - Beseda se spisovatelkou Janou Březinovou 
 
31. 10. 2018 – Halloween, žáci II. B se převlékli 
do strašidelných kostýmů a vydali se na 
halloweenské koledování po Nasavrkách. 
 
 
12. 11. 2018 – Pasování čtenářů, příjezd sv. 
Martina, společné hledání pokladu a lampionový 
průvod. I. třída 
 
 
12. 11. 2018 – divadelní představení v Chrudimi, 
I. – III. třída 
 
21. 11. 2018 – Větrníkový den, Evropský den pro 
cystickou fibrózu, V. třída 
 
1. – 7. 12. 2018 – Vánoční jarmark, vystoupení + 
prodej výrobků 
 
5. 12. 2018 – Čertovská veselice, žáci IX. třídy, mikulášská obchůzka v MŠ a ZŠ 
 
12. 12. 2018 – „Sůl nad zlato“, divadelní představení v Chrudimi, IV. třída 
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17. 12. 2019 – “Němčina nekouše”, jazyková animace. Akci pořádalo Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Byla určena pro žáky 5. - 9. 
ročníku. 

 
18. 12. 2018 – Anglické divadlo  
 
20. 12. 2018 – Zpíváme u stromečku, společné setkání školy 
s vánočním koledováním. Průběžně během prosince 
probíhalo v hodinách připomínání vánočních zvyků a tradic 
a výroba vánočních dekorací z přírodnin. 
 
22. 2. 2019 – Masopust v Muzeu v Chrudimi, seznámení  
s tradicemi předvelikonoční doby, IV. třída 
 
4. 3. 2019 – Masopust v Muzeu v Chrudimi, seznámení  
s tradicemi předvelikonoční doby, II.B 
 

5. 3. 2019 - Masopust v Nasavrkách, MŠ Nasavrky a I. třída, obchůzka městem 
 
12. 3. 2019 – hudební představení pardubické filharmonie „Trápení pana Bambuly 
aneb Neposlušná kapela“, žáci 1. až 3. ročníku 
 
15. 3. 2019 - “Green Eggs and 
Ham”, interaktivní anglické 
divadlo, 1. - 3. ročník, “Fun Fair 
Murder Mystery”, interaktivní 
anglické divadlo, 4. - 6. ročník, 
obě představení připravila 
agentura Azyzah Theatre English 
Educational Theatre  
 
25. 3. 2019 – „Předškolní zralost“, 
beseda v MŠ pro rodiče budoucích 
žáků 
  
27. 3. 2019 - Pohádky ze statku pro žáky I. až IV. třídy  
 
29. 3. 2019 - Noc s Andersenem, zapojení do celostátního projektu zaměřeného na 
podporu čtenářské gramotnosti, žáci 1. až 3. ročníku společně přenocovali ve škole, 
na dobrou noc jim přišli číst rodiče a prarodiče  
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8. 4. 2019  - vynášení Morany, žáci I., II. A. a II. B. se rozloučili se zimou a vynesli do 
Pekel “Morenu”, pustili ji po vodě a zpět přinesli “Létéčko” 
 
8. 4. 2019 – Velikonoce a zvyky s nimi spojené, IV. třída, Muzeum v Chrudimi 
 
10. 4. 2019 - Betlém v Hlinsku, I. a II. B, ukázky velikonočních zvyků a obyčejů 
 
15. 4. 2019 – velikonoční přání pro Nasavrky, žáci ZŠ předali nasavrckým firmám, 
organizacím i jednotlivcům vlastnoručně vyrobená přání 
 
30. 4. 2019 – Čarodějnice, žáci první třídy se proměnili v čaroděje a čarodějnice a 
užili si den plný kouzel, úkolů a her 
 
6. 5. a 25. 5. 2019 – tělesná výchova jinak, ukázkové hodiny v rámci projektu FAČR 
 
7. 5. 2019 – Kunětická hora, II. A a III. třída, školní výlet do Perníkového království, 
na hrad Kunětická hora a do trampolínového centra 
 
15. 5. 2019 - Český den proti rakovině, sbírku organizovali žáci IX. třídy 
 
21. 5. 2019 – Setkání školních parlamentů, Pardubice 
 
23. 5. 2019 - Britské centrum v Pardubicích, IX. třída - seznámení s materiály, 
zkouškami a programy, které toto centrum poskytuje, a také s podmínkami využívání 
těchto materiálů. 
 
20. - 23. 5. 2019 – „Noemova archa“, IV. a V. třída, výlet na Sázavu, 4 dny strávili 
žáci v přírodě a poznávali své 
možnosti v plnění různých úkolů. 
 
27. 5. 2019 – Kunětická hora, I. a II. B, 
školní výlet do Perníkové chaloupky a 
na pohádku přímo do hradu Kunětické 
hory v Pardubicích. 
 
 
 
3. 6. 2019 – RideWheelBikes, program 
v rámci dopravní výchovy 
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6. 6. 2019 – Zahradní slavnosti DDM Chrudim, II. A a II. B, téma: Harry Potter, žáci si 
vyzkoušeli různé čarodějné disciplíny a nakonec si zahráli i kouzelnický Famfrpál 
 
11. 6. 2019 – školní výlet do Brna, VI. a VII. třída 
 
20. 6. 2019 – školní výlet VIII. třídy 
 
24. 6. 2019 – besídka I. třídy 
 
 
 
 
 
27. 6. 2019 – Zelené peklo, 
přírodovědná zábavná soutěž týmů 
na GJR Chrudim 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty (nad rámec každoročních projektů obsažených v ŠVP) 
 
100 let republiky – celoroční projekt 
 
listopad 2018 - projekt žáků 8. ročníku na téma “Strom roku 2018 - vrba” 
 
leden 2019 – dopisování žáků II. B s žáky ZŠ a MŠ Petřvald 
 
únor - březen - eTwinningový projekt „Demokracie v nás“ - žáci VI. třídy 
 
21. 3. 2019 - projekt „Vítáme jaro“, projekt zaměřený na posílení vztahů mezi žáky 
a ekologickou výchovu, žáci I. a IX. třídy  
 
14. 2. 2019 - projekt „Zuby“, žáci I. třídy 
 
2. 4. 2019 - projekt „Den vody“, žáci II. B  
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15. -17. 4. 2019 - Velikonoční projekt, žáci I. třídy 
 
projekt „Skřítci“ – spolupráce III. třídy a předškoláků z MŠ 
 
14. a 17. 6. 2019 – OLYMPIJSKÝ DEN – celoškolní projekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 

V listopadu 2018 proběhla na naší škole tematická inspekční činnost zaměřená 
na úroveň jazykové gramotnosti. Elektronicky byli testováni žáci IV. třídy. Dvě 
inspektorky navštívily hodiny cizích jazyků u všech pedagogů, kteří vyučují na naší 
škole anglický nebo německý jazyk. Dále byla do inspekční činnosti zahrnuta povinná 
dokumentace týkající se výuky cizích jazyků. Naše škola skončila v pásmu 
celostátního průměru. Výsledky byly zahrnuty do tematické zprávy České školní 
inspekce (k dispozici na webu ČŠI). 
 
 
10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018 
 

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který 

je zpracována výroční zpráva školy.  

Zpracovala: Lada Strašková. 
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Plnění závazných ukazatelů rozpočtu             v tis. Kč 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 
úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Z
á
v
a
zn

é
 u

k
a
za

te
le

 

Přímé NIV celkem 12 213 12 213 

z toho 

- Platy 8 663 8663 

- OON 69 69 

O
ri

e
n
ta

č
n
í 
u
k
a
za

te
le

 

Odvody 2 945 2 945 

FKSP 173 173 

ONIV 363 363 

Prostředky poskytnuté a stanovené 
zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Z
á
v
a
zn

é
 

u
k
a
za

te
le

 Příspěvek NIV 1 880 1 880 

Příspěvek na investice 0 0 

Příjmy 1 371 915 
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Plnění dalších ukazatelů rozpočtu              v tis. Kč 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 
úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 0 0 

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného 
hospodářského výsledku 

310 310 

Fond rezervní – z ostatních titulů 8 8 

Fond investiční 577 577 

 

Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

Finanční vypořádání dotací 

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 V č.551/2004 Sb.                                                                                       

v tis. Kč 

Účelový 
znak 

Ukazatel  
Poskytnuto 
k 31. 12. 

Použito  
k 31. 12. 

Vratka při 
finančním 
vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 12 085,6 12 085,6 0 

z 
to
ho 
  

- Platy 8 650,8 8 650,8 0 

- OON 69,0 69,0 0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

3 365,8 3 365,8 0 

33052 
RP „Zvýšení platů pracovníků reg. 
škol.“ 

16,0 16,0 0 

33073 RP „Zvýšení platů neped. zaměst.“ 14,7 14,7 0 

- Neinvestiční dotace celkem 12 116,3 12 116,3 0 
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Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších 

státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které 

byly poskytnuty přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání 

dotací zachycen není. 

Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté 

částky podle poslední úpravy rozpočtu. Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ jsou uvedeny 

částky, které odpovídají skutečnému čerpání dotace. Ve sloupci „Vratka“ odpovídá 

nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez zaokrouhlování poskytovateli. 

 

NIV dotace ze SR (bez MŠMT) – Úřad práce             v tis. Kč 

Název dotace Poskytnuto k 31. 12. Použito k 31. 12. 

Úřad práce 0 0 

Neinvestiční dotace celkem 0 0 

 

Vyúčtování prostředků NIV (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 

Vyúčtování prostředků NIV – sumář                                                           v tis. Kč 

Ukazatel 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Rozpočet Stav k 31. 12. Rozpočet Stav k 31. 12. 

Náklady celkem 3 251 2 693 0 0 

Příjmy (výnosy) 
celkem 

3 251 2 795 0 0 

Hospodářský výsledek 0 102 0 0 
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Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis  

Hlavní činnosti                       v tis. Kč 

Nákladové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 

Potraviny 790 848 

Materiálové náklady 300 317 

Spotřeba energie (voda, plyn, el. energie) 800 681 

Opravy a údržba 410 159 

Služby  264 264 

Zákonné sociální náklady 6 9 

Ostatní náklady - pojištění 56 59 

Odpisy 285 279 

Odpisy pohledávek 0 10 

DDHM 340 67 

Náklady celkem 3 251 2 693 

Příjmové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 

Příspěvek zřizovatele 1 880 1 880 

Úplata za školní stravování 790 844 

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD 40 23 

Další příjmy 1  29 

Čerpání fondů – investiční + rezervní 540 19 

Příjmy celkem 3 251 2 795 

Hospodářský výsledek 
0
   

102 
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Upravený hospodářský výsledek                                                                      v Kč 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 101 781 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 0 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2018 (před zdaněním) 101 781 

Předpokládané zdanění 0 

Celkem po zdanění 101 871 

Dodatečné odvody a vratky 0 

Úhrada ztráty z minulých let 0 

Další položky upravující hospodářský výsledek 0 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 101 871 

 

Krytí zhoršeného hospodářského výsledku          v Kč 

Ukazatel Kč 

Ztráta z hospodaření celkem 0 

 
Krytí 
ztráty 

na vrub rezervního fondu 0 

z rozpočtu zřizovatele 0 

ze zlepšeného hospodářského výsledku v příštím roce 0 

 
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku         v Kč  

Ukazatel Návrh na rozdělení 

Ztráta z minulých let 0 

Rezervní fond 101 781 

Fond odměn 0 

Odvod do rozpočtu zřizovatele 0 
 

§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem 
§ 180 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
§ 53 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
§ 16 vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví 
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11 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Škola nebyla ve školním roce 2018/2019 zapojena do žádného rozvojového 

programu.  

Mezinárodní programy 

Ekoškola  

Škola je zapojena do mezinárodního projektu sdružení TEREZA Ekoškola. Ve 

škole je vytvořen Ekotým, složený ze zástupců žáků jednotlivých tříd, učitelů a 

vedení školy. Členové Ekotýmu jsou rozděleni do hlídek, které sledují hospodaření a 

činnost školy i chování žáků v jednotlivých ekologických oblastech a své sledování 

vyhodnocují. Dále organizují různé doprovodné akce a projekty zaměřené na 

ochranu životního prostředí. 

Les ve škole 

Les ve škole je mezinárodní výukový program o lese, který v České republice 

opět koordinuje Sdružení TEREZA. Škola obdrží roční metodické plány s podrobným 

popisem lekcí a pracovními listy do výuky a tematické soubory materiálů a pomůcek 

vhodných k učení o lese a v lese, s jejichž pomocí realizují pedagogové samotnou 

výuku.  

 

12 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  
 
Škola není do systému celoživotního vzdělávání zapojena. 
 
 

13 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  
 
APIV B - podpora integrace a inkluze 

Nový systém podpůrných opatření, který vstoupil v platnost 1. 9. 2016, 

umožňuje podpořit každého žáka v období, kdy to potřebuje. V rámci projektu APIV 

jsou pedagogové naší školy vzděláváni v oblastech inkluze, integrace, hodnocení a 

v řadě dalších aktuálních témat.  
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Excelence základních škol 

Naše škola je zapojena do rozvojového programu MŠMT. Program Excelence 

umožňuje podpořit pedagogy přírodovědných, technických a dalších vybraných 

předmětů základních a středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich 

žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích. 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje 

Naše základní škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního 

plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora 

polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních 

škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání 

pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů 

připravených pro základní školy na středních školách. Na přípravě aktivit se společně 

podílejí pedagogové ze Střední průmyslové školy Chrudim, Základní školy z Chrasti, 

Základní školy Nasavrky a Základní školy Školní náměstí Chrudim. Projekt je 

spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

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

Obědy pro děti 

Projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že si jejich rodiče nemohou 

dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně. Pomoc potřebným dětem je poskytována 

přímo prostřednictvím základní školy na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy 

dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc 

nemohla být zneužita. Do projektu jsme zapojeni od roku 2017. Spolupracujeme se 

společností Women for women. Na naší škole byli podpořeni 4 žáci. 

Ovoce, zelenina a mléko do škol 

Naše škola je zapojená do projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“, který 

je financován z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je především 

přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, 

vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské 

obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. K 

naplnění tohoto cíle přispěje i fakt, že ovoce, zelenina, mléko a neochucené mléčné 

výrobky dostávají děti zdarma. Ke zvýšení účinnosti celého projektu probíhají na 

škole doprovodné vzdělávací aktivity, kterými jsou např. návštěvy zemědělských 

podniků, ochutnávky ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, práce na školním 

pozemku nebo vzdělávací akce. 
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Recyklohraní 

 Dlouhodobá soutěž vyhlášená společnostmi Asekol, Ecobat, EKO-KOM, 

EKOLAMP a zaměřená na sběr a třídění odpadů. Ve škole máme umístěné sběrné 

nádoby na baterie a drobné elektrospotřebiče, kam děti nosí tento odpad z domu. 

Zároveň plníme všechny úkoly, které jsou v rámci této soutěže vyhlašovány.  

SRP - strategické řízení a plánování 

Vedení školy je zapojeno do systémového projektu NIDV „Strategické řízení a 

plánování ve školách a v územích“. Projekt SRP se zaměřuje na kurzy a semináře, 

ale také nabízí pedagogickým pracovníkům účast na individuálních formách 

profesního rozvoje (koučink, mentoring, supervize nebo benchlearning). Dále je 

součástí projektu napojení na krajská Centra podpory nejen v oblastech 

strategického plánování a řízení. 

Technohrátky 

Škola je zapojena do projektu Technohrátky, který organizuje Krajská 

hospodářská komora pod záštitou Pardubického kraje. Již několik let vyjíždějí 

zájemci z 8. a 9. ročníku na exkurze do středních odborných škol a kromě 

seznamování se s prostředím a studijními obory dané školy se zapojují do 

praktických činností a teoretických soutěží, jež v rámci projektu střední školy 

organizují. Projekt probíhá v rámci propagace technického vzdělávání. 

Projekt "CENTRUM NATURA" 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 

posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení 

škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé ČR vytvoří, ve svém 

kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná 

gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání. Naše škola spolupracuje 

v rámci tohoto projektu se SPŠ Chrudim. Pravidelně se účastníme projektových 

odpolední organizovaných SPŠ, v rámci kterých si předáváme zkušenosti s pedagogy 

z ostatních okolních škol. Pedagogové naší školy mají také možnost pracovat 

s robotickými stavebnicemi a s edukačními systémy (např. PASCO) na podporu výuky 

přírodních věd. 
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14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 

ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

S odborovými organizacemi ani organizacemi zaměstnavatelů nespolupracujeme. 

ZŠ Nasavrky v tomto školním roce spolupracovala s těmito subjekty a organizacemi: 

- v oblasti EVVO – viz kap. 8 

- v oblasti prevence sociálně patologických jevů – viz kap. 6 
- MěÚ Nasavrky 

- MŠ Nasavrky 
- o.s. Boii 
- Dopravní hřiště Chrudim 

- OV ČSBS Chrudim 
- SDH Nasavrky 

- CK MACEK 
- Člověk v tísni 

- T. J. Sokol Nasavrky 
- Městské lesy Chrudim 
- Fa BOVYS 

- DATABOX, s.r.o.  - portál www.proskoly.cz 
- Vodní zdroje spol. s r.o. Chrudim 

- GJR Chrudim 
- SPŠ Chrudim 

- a dalšími 
 
Výroční zpráva o činnosti školy předložena:   

Školské radě dne 4. 10. 2019 

Zřizovateli po schválení Školskou radou. 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 2. 10. 2019 

 

V Nasavrkách dne 2. 10. 2019                                                          

Mgr. Renata Odvárková, ředitelka školy 


