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I. Charakteristika školy 

Název školy: 

 

Základní škola Na rovině 

školská právnická osoba 

 

Adresa školy: 

 

Třebosice 10  

530 02 

IČ školy: 

 

713 41 081 

Telefonní kontakt: 

 

469 813 656 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

zs@narovine.cz 

Webové stránky školy: 

 

www.narovine.cz 

Zřizovatel školy: 

 

Na rovině, z.s. 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Zdeněk Kratochvíl 

Zástupce ředitele školy: 

 

Mgr. Olga Tenková (od 1. 9. 2017) 

Mgr. Iva Broklová (od 1. 4. 2018) 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Simona Hodrová (od 1. 9. 2017) 

Milana Douchová (od 1. 2. 2018) 

Vedoucí pečovatelka dětské 

skupiny: 

Milana Douchová (od 1. 9. 2017) 

Daniela Kalhousová 

Pavla Šklíbová (od 1. 2. 2018) 

Složení školské rady: 

 

 

Tereza Loučková – za zřizovatele 

Olga Tenková (od 1. 9. 2017) – za pedagogy 

Iva Broklová (od 1. 4. 2018) – za pedagogy 

Iva Vlčková – za rodiče 

Charakteristika školy: 

 

Součásti školy: 

Základní škola 

Školní družina 

Dětská skupina 

ŠVP: Školní vzdělávací program Na rovině 

Školní vzdělávací program Kolem sebe 
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Základní škola Na rovině funguje od září 2010. Pět let sídlila v Lázních Bohdaneč, od 

září 2015 je sídlem školy budova bývalé základní školy v Třebosicích. Jedná se o úplnou 

školu s prvním i druhým stupněm. 

Budova školy je patrová, s přízemní přístavbou a zahradou. Je pronajata od obce na 

dobu deseti let. V patře jsou čtyři učebny, místnost užívaná jako sborovna i ředitelna a 

vyklizením kabinetu s pomůckami vznikla kancelář pro jednání s návštěvami. V přízemí je 

výdejna obědů a jídelna, školní družina, prostory dětské skupiny, dílna školníka a šatna. 

Během roku, po opravě střechy přístavku, která byla v havarijním stavu, došlo k vyklizení a 

úpravě prostor přístavku; vznikl tak sklad a prostor pro konání akcí. 

Ve školním roce 2017/2018 bylo dle zahajovacího výkazu zapsáno 61 žáků, z toho 22 

na 1. stupni a 16 žáků na stupni druhém. Dalších 21 žáků bylo vzděláváno podle § 41 ŠZ – 

individuální vzdělávání a dva žáci postupovali dle § 38 ŠZ. Celkově měla tedy škola na 

začátku roku 61 žáků.  

Výuka byla organizována v šesti třídách, dvě na prvním stupni a čtyři na druhém. 

Společně se vyučovali žáci 1., 2. a 3. ročníku, kde učila Iva Broklová. Spojený 4. a 5. ročník 

učila Olga Tenková a od 19. 3. 2018 Tereza Loučková. V 6. a 7. ročníku byla třídní učitelkou 

Kateřina Novotná. V 8. a 9. ročníku roli třídního učitele zastával Miroslav Pilař a od 1. 2. 

2018 Dana Poláchová. V 5. ročníku se žáci vzdělávali podle ŠVP pro ZV s názvem Na rovině, 

ostatní ročníky se vzdělávají podle novějšího ŠVP pro ZV s názvem Kolem sebe. 

Škola je od 1. 9. 2010 zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení pod 

názvem Základní škola Na rovině, její součástí je školní družina a od října 2016 i Dětská 

skupina. Zřizovatelem je občanské sdružení Na rovině, které se transformovalo od ledna 2016 

na zapsaný spolek. Předmětem jeho činnosti je poskytování základního vzdělávání. 

Charakteristickým rysem školy je oboustranně respektující přístup, individualizace, 

inovativní způsob vzdělávání: metody Montessori pedagogiky (preferující individuální postup 

učivem a individuální přístup k dítěti), projektové vyučování (učení v souvislostech, 

problémové vyučování) a dílny čtení a psaní, kde děti uplatňují své znalosti, učí se spolupráci, 

osvojují si komplexní dovednosti a rozvíjejí tvořivost. Cílem vzdělávání je zodpovědný a 

samostatný žák, jenž se zajímá o dění kolem sebe a přistupuje ohleduplně k okolnímu světu. 

Škola sdružuje: základní školu (plánovaná kapacita 100 žáků), školní družinu 

(plánovaná kapacita 48 dětí) a dětskou skupinu (kapacita 12 dětí). Základní škola má od 

školního roku 2014/2015 otevřený druhý stupeň. Škola má schválený obor Základní škola 

speciální s kapacitou pěti žáků. 

Školní družina pro žáky prvního stupně funguje na podobných principech. Družinu 

letos navštěvovalo 21 žáků. Děti měla na starost kvalifikovaná vychovatelka. Provoz byl ráno 

od 7:30 do 8:55, během oběda od 11:15 do 11:45 a potom od 13:15 do 15:30.  Děti využívaly 

prostor školní družiny, školní zahradu a okolí školy. 



 

Základní škola Na rovině 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

5 

Ve škole byly otevřeny kroužky pro děti Čtenářský klub, Dramatický kroužek, Úžasný 

mikrokosmos I a II, Kroužek zábavné logiky a deskových her, Angličtina metodou Storyline, 

Turistický klub pro děti a jejich rodiče, Jóga pro dospělé. Kroužky vedli pedagogičtí 

pracovníci nebo dobrovolníci z řad rodičů. 

V rámci OP Zaměstnanost výzva č. 35 byla od školního roku 2016/2017 otevřena 

dětská skupina, kde pracovaly v tomto školním roce tři pečovatelky. Staraly se o 12 dětí.  

Škola vycestovala v září na sbližovací výlet do spřátelené školy v Litni a v červnu na 

poznávací pobyt do Nebákova. Od listopadu do února první stupeň absolvoval plavecký kurz 

a druhý stupeň lezecký kurz v sokolovně v Pardubicích. 

Žáci se stravovali ve školní výdejně přímo ve škole, strava byla smluvně dohodnuta v 

jídelně SPŠS v Chrudimi a od dubna v rámci projektu Skutečně zdravá škola byla změněna 

jídelna ZŠ Waldorfská v Pardubicích, kde vaří z čerstvých surovin. 

Projekty: 

Skutečně zdravá škola  

Čtenářský klub 

Klub deskových her 

 

II. Zaměstnanci základní školy a školní družiny 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Mgr. Zdeněk Kratochvíl – ředitel školy, vychovatel školní družiny.  

Mgr. Olga Tenková – zástupkyně ředitele, učitelka na 1. stupni, třídní učitelka ve 4. a 5. 

ročníku, koordinátorka domácího vzdělávání. Absolventka Pedagogické fakulty UHK – 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ, obor výtvarná výchova, rozšiřující studium speciální pedagogiky 

na UHK.  

Mgr. Kateřina Novotná – třídní učitelka v 6. a 7. ročníku, učitelka na 2. stupni, absolventka 

Přírodovědecké fakulty UHK a dále doplňujícího pedagogického studia na Pedagogické 

fakultě UHK.  

Mgr. Dana Poláchová – učitelka přírodovědných předmětů, od 1. 2. 2018 třídní učitelka 8. a 

9. ročníku. Absolventka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor M–F.  

Mgr. Iva Broklová – třídní učitelka prvního trojročí (1., 2. a 3. ročníku), od 1. 4. 2018 

zástupkyně ředitele. Absolventka UHK Pdf - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, obor speciální 

pedagogika mladšího školního věku. 
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Milana Douchová – od 1. 2. 2018 vyučovala anglický jazyk, od 19. 3. 2018 vyučovala 

hudební výuku. Od 1. 2. 2018 vychovatelka ve školní družině. 

Mgr. Zuzana Slavíčková – výuka hudební výchovy na druhém stupni do 18. 3. 2018, od 1. 2. 

2018 výuka českého jazyka na druhém stupni do 18. 3. 2018. Vystudovala muzikoterapii v 

Německu. 

Mgr. Monika von Othergraven – výuka německého jazyka.  

Mgr. Tereza Loučková – od 19. 3. 2018 třídní učitelka 4. a 5. ročníku. Vystudovala český 

jazyk a literaturu, učitelství pro SŠ na Univerzity Karlovy v Praze. 

Mgr. Miroslav Pilař – třídní učitel 8. a 9. ročníku, učitel společenskovědních předmětů a 

anglického jazyka na druhém stupni. Vystudoval FF MU v Brně, obor Učitelství základů 

společenských věd pro střední školy. 

Mgr. Ilona Skalická – od 19. 3. 2018 učitelka českého jazyka na druhém stupni.  

Bc. Tereza Krejčířová – od 19. 3. 2018 výuka anglického jazyka na 1. stupni. Je 

absolventkou jednoletého pomaturitního studia anglického jazyka Lingua Centrum JŠ v 

Olomouci a absolventka Univerzity Pardubice, obor angličtina pro hospodářskou praxi, 

pokračovala v magisterském studiu anglického jazyka v Opavě. 

Simona Hodrová – vychovatelka ve školní družině. 

Asistentky pedagoga: 

Jana Cucyková – studium pro asistenty pedagoga CCV Pardubice. 

Monika Michalová – studium pro asistenty pedagoga CCV Pardubice. 

Michaela Svobodová – studium pedagogiky – vzdělávací program NIDV. 

Olga Honsová – VOŠP Litomyšl. 

 

Koordinátor domácího vzdělávání 

Lucie Zezulová – Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta - učitelství pro druhý 

stupeň.. 

 

Provozní zaměstnanci: 

Jana Balcarová – uklízečka na DPP, od 1. 1. 2018 uklízečka a provozní na hlavní pracovní 

poměr. 

Jiří Bacík – pomocný pracovník na DPP. 

Hana Součková – provozní pracovník na DPP do 31. 12. 2017. 
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Pečovatelky dětské skupiny: 

Milana Douchová – pečovatelka v dětské skupině do 30. 1. 2018. 

Pavla Šklíbová - 1. 9. 2017 pečovatelka v dětské skupině, od 1. 4. 2018 administrátorka 

a pečovatelka. 

Daniela Kalhousová – pečovatelka v dětské skupině. 

Simona Hodrová – od 1. 2. 2018 pečovatelka v dětské skupině. 

 

III. Žáci školy 

Podle výkazů nastoupilo 38 žáků, z toho 21 se vzdělávalo v individuálním vzdělávání 

a dva dle § 38. Žáci dle § 41 jsou vzděláváni svými rodiči doma. Na konci obou pololetí 

absolvovali na naší škole přezkušování, je jim nabízen servis prostřednictvím e-mailového 

poradenství a sdílení výukových materiálů, rodiče mají možnost využít připravený didaktický 

materiál (pomůcky a pracovní listy) na webových stránkách školy, někteří se účastní výuky či 

akcí mimo školu i v průběhu školního roku (zejména školy v přírodě, která je organizována i 

pro ně). Žáci podle § 38 jsou vzděláváni v zahraničí, udržují nadále kontakt se vzděláváním v 

České republice tím, že jsou zapsáni do české školy a absolvují přezkoušení z českého jazyka 

a z předmětů vlastivědné povahy.  

Šest žáků (2., 2., 6., 6., 7. a 9. ročníku) je evidováno jako žáci se SVP – zdravotní 

postižení ( poruchy učení, poruchy chování a autismus), pracovali spolu s asistentem 

pedagoga a na podkladě IVP, ve spolupráci s PPP. 

Žáci jsou hodnoceni slovně. Slovní hodnocení jako zpětnou vazbu o dosažených 

výsledcích ve vzdělávání dostávají rodiče žáků i ve čtvrtletí. Žáci vyplňují také sebehodnotící 

dotazníky, čímž získávají obě strany další zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávání. V rámci 

zápisu v březnu 2018 bylo zapsáno do 1. ročníku 5 nových žáků, přičemž zákonní zástupci 

dvou z nich požádali o možnost individuálního vzdělávání podle § 41. V březnu 2018 úspěšně 

absolvovali dva žáci 9. ročníku přijímací zkoušky na střední školu. Oba byli přijati na 

vybraný obor. 

 

IV. Učební plán školy 

Výchovně vzdělávací práce školy probíhaly v 5. ročníku podle Vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Na rovině. Žáci ostatních ročníků podle Vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Kolem sebe. 
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V. Využívání školní budovy pro jiné aktivity 

V budově školy proběhlo několik mimoškolních komunitních a vzdělávacích akcí (viz 

kapitola XIV. Akce školy ZŠ Na rovině v roce 2017/2018). Ve škole byly otevřeny kroužky 

pro děti ze školy i děti z Třebosic: 

 Čtenářský klub, Dramatický kroužek, Úžasný mikrokosmos I., II., Kroužek zábavné 

logiky a deskových her, Angličtina metodou Storyline.  

Jeden kroužek byl určen pro dospělé z řad rodičů, zaměstnanců i obyvatel obce – Jóga 

pro dospělé, probíhal ráno před výukou. Kroužky vedli pedagogičtí pracovníci nebo 

dobrovolníci z řad rodičů. 

 

VI. Integrace a výchovné poradenství 

Ve škole je integrováno šest žáků. Pokračovala spolupráce s PPP v Pardubicích a v 

Chrudimi, SPC Svítání a SVP Archa Chrudim.. 

 

1 žák a 1 žákyně – 2. ročník IVP + asistent pedagoga 

1 žák – 6. ročník IVP + asistent pedagoga  

1 žákyně – 6. ročník IVP + asistent pedagoga 

1 žákyně – 7. ročník IVP + asistent pedagoga 

1 žák – 9. ročník IVP + asistent pedagoga 

 

Při problémech v oblasti výuky doporučujeme návštěvu PPP, při výchovných 

problémech doporučujeme rodičům konzultace s psychologem Petrem Pražákem z 

chrudimského centra Střediska výchovné péče pro děti a mládež Archa, případně s dalšími 

odborníky. 
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VII. Vzdělávání pedagogických zaměstnanců 

Název kurzu Absolventi kurzu 

Koordinátor ŠVP Olga Tenková 

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole Olga Tenková 

Kvalifikační kurz na ředitele Zdeněk Kratochvíl 

Lyžařský kurz Zdeněk Kratochvíl, Jana Cucyková 

Zdravotnický kurz  Kateřina Novotná, Jana Cucyková 

Rozvoj logiky a matematické 

gramotnosti 

Mirek Pilař 

Za ptáky našeho okolí, ČSO Kateřina Novotná 

Podzimní botanický víkend pro učitele Kateřina Novotná 

Odpady a obaly, Ekokom Kateřina Novotná 

Poznej a chraň naši přírodu, ČSOP Kateřina Novotná 

Zuřivec, Nomia Zdeněk Kratochvíl, Olga Tenková, Iva 
Broklová, Kateřina Novotná, Mirek Pilař, 
Dana Poláchová, Jana Cucyková, Michaela 
Svobodová, Monika Michalová 

jednodenní hospitace v ZŠ Andílek, 
Praha 

Zdeněk Kratochvíl, Iva Broklová,  Kateřina 
Novotná, Jana Cucyková, Michaela 
Svobodová, Monika Michalová 

jednodenní hospitace v ZŠ Jedna radost, 
Poděbrady 

Zdeněk Kratochvíl, Olga Tenková, Iva 
Broklová, Kateřina Novotná, Jana Cucyková, 
Michaela Svobodová, Monika Michalová 
 

Čtenářská gramotnost Iva Broklová, Michaela Svobodová 

Čtenářská gramotnost - pro vedoucí 
čtenářských klubů 

Iva Broklová, Michaela Svobodová 

Montessori terapie s Lore Anderlik Milada Douchová, Pavla Šklíbová 

Letní škola Storyline  Iva Broklová, Milada Douchová  
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VIII. Činnost Rady školy 

Školská rada se sešla dvakrát ročně a pracuje podle ustanovených pravidel. 

 

IX. Materiální vybavení školy, opravy 

V jídelně byla natřena okna.  Ze skladu pomůcek vznikla tichá kancelář pro přijímání 

návštěv a interní jednání. Na chodbě přibyly dětem přihrádky na aktovky. Sborovna se 

vybavila novými úložnými prostory. 

           Prostor školního klubu se přes prázdniny přebudoval na školní družinu, v jejímž 

původním prostoru vznikla kmenová třída 7. a 8. ročníku. Stále se zkvalitňuje materiální 

vybavení tříd (židle, stoly, nové didaktické pomůcky, bílé tabule, knihy do výuky). 

 Na konci března nechala obec opravit střechu nad přístavkem, který je využíván na 

společenské akce školy ( bleší trh, slavnost na závěr školního roku). 

 

X. Kontroly 

ČŠI testování žáků 9. ročníků z finanční gramotnosti. 

 

XI. Cíle pro další období 

Naším záměrem je vybudování úplné základní školy v jasném organizačním a 

výchovně koncepčním rámci. Škola je finančně, prostorově i personálně stabilizována a 

metodicky a materiálně rozvíjena. Základními kameny výchovně vzdělávací oblasti je 

smysluplné učení, podpora a rozvoj individuality, spolupráce a vzájemného respektu. 

● VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

○ Zajistit vzdělávání pedagogů ve vybraných oblastech  

○ Využívat nabídky sportovního a kulturního vyžití jako podpory 

vzdělávacího procesu 

○ Komunikace a konzultace s poradenskými zařízeními při tvorbě IVP  

○  2. stupeň – rozvíjet koncepci, propojovat obory do smysluplných celků  

○ Udržovat jednotnou a celistvou vzdělávací koncepci v duchu 

Montessori pedagogiky, zachovat kontinuitu 

 



 

Základní škola Na rovině 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

11 

● PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ 

○ Udržet kontinuitu v personální oblasti 

○ Metodické skupiny (např. asistenti pedagoga, učitelé, 1. stupeň, 2. 

stupeň) 

○ Rozvoj vybavenosti didaktických pomůcek pro 2. stupeň 

○  Zkvalitňování prostředí (opravy omítek, výmalba, dveře, zateplení 

zadní části…) 

○ Zkvalitnění prostředí zahrady 

 

● ORGANIZAČNÍ 

○ Rozdělit kompetence  

○ Propojit s předškolní pedagogikou (v rámci zařízení pro děti 

předškolního věku)  

○ Zkušenosti odjinud  

 

● PUBLIC RELATIONS, KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE 

○ Zefektivnit komunikaci s rodiči v souvislosti se zvyšujícím se počtem 

žáků 

○ Sjednotit vizuálně dokumenty 

○ Spolupráce s Dětskou skupinou Na rovině, s místními organizacemi  

○ Spolupráce s rodiči, různými profesními skupinami 

○ Spolupráce s obcí  

 

 

● EKONOMICKÁ 

○ Zajistit prostředky pro opravy, rekonstrukce budovy  

○ Zajistit prostředky pro vybavení didaktickým materiálem  

○ Využívat dotačních programů, sponzorských darů  

○ Udržovat politiku správné hospodárnosti  

 

XII. Prevence sociálně-patologických jevů 

Primární prevence byla realizována na několika úrovních:   

● Ranní komunitní kruh – místo a čas sdílení zážitků mimoškolních i k 

nastavování společných pravidel a hledání řešení problémů spjatých se školou. 

● Výlety, exkurze, akce mimo školu. 

● Žákovské prezentace vlastních úkolů a prací včetně formulace vlastního 

postoje, názoru vedou ke vzájemné toleranci odlišného způsobu nahlížení, 

různých schopností a možností jednotlivce. Slovní hodnocení – způsob 
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zjišťování a hodnocení výsledků práce ve škole je nastaven tak, aby zajišťoval 

bezpečné prostředí pro učení – hodnocení je tedy slovní, bez srovnávání žáků, 

bez soutěžení, zkoušení a hromadného testování. Testováni mohou být jen žáci 

formou pracovních listů, které informují o individuální úspěšnosti, o osobních 

zlepšeních, vytipovávají oblasti, které se ještě nedaří zvládat. Tomu 

napomáhají i sebehodnotící dotazníky, kdy si sami žáci na čtyřstupňové škále 

zaznamenávají úroveň osvojení učiva. I to přispívá k prevenci a snižování 

patologických jevů v prostředí školy. 

● Přátelské klima školy, partnerský vztah mezi dospělými i dětmi, učitelé v roli 

průvodců ve vzdělávání. 
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XIII. Akce ZŠ Na rovině ve školním roce 2017/2018 

září 2017 

Přípravné práce k začátku školního roku – stěhování školní družiny do přízemí na místo 

školního klubu, vedle jídelny. 

 

Příprava sborovny a tiché kanceláře – byl vynesen starý nábytek, velké skříně byly nahrazeny 

policemi, nástěnkami a skříňkami na osobní věci pedagogických zaměstnanců. 
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Příprava šatny žáků – chodba byla vymalována a byly zakoupeny nové boxy na uložení 

aktovek. 

 

6.–8. 9. 2017 – Proběhla sbližovací expedice do Litně pro žáky 4.–9. ročníku, žáci si 

připravili program o Pardubicích, aby přiblížili žákům ze spřátelené školy náš region. 

Zúčastnili se paleontologické vycházky s PhDr. Štěpánem Rakem, výletu na Karlštejn a do 

Koněpruských jeskyní. 
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21. 9. 2017 – Návštěva rodinné farmy Částkov všech žáků školy i předškoláků z dětské 

skupiny proběhla v rámci programu Skutečně zdravá škola. Žáci viděli dojení krávy, 

ochutnali polévku z místních surovin, seznámili se se zeleninou pěstovanou na biofarmě i 

ekologickými způsoby hnojení, pomohli sklízet brambory a mrkev. 

 

 

21.–22. 9. 2017 – Seznamovací výlet pro žáky 1. trojročí ve škole s podporou rodičů.      
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říjen 

Začaly fungovat kroužky, které jsou určené pro žáky, jejich rodiče i místní obyvatele. 

KROUŽEK S KÝM KDY MÍSTNOST 

Úžasný 

mikrokosmos 

Olga Tenková Středa 13:15 – 14:00  Třída 4.–5. 

Úžasný 

mikrokosmos 2  

Olga Tenková  Středa 14:45 – 15:30 Třída 4.–5. 

Čtenářský klub  Míša Svobodová a 

Iva Broklová 

Pondělí 13:15 – 

14:00 

Třída 1.–3.  

Dramatický kroužek Míša Svobodová Středa 13:15 – 14:00 Třída 1.–3.  

Angličtina Storyline Míla Douchová  Úterý 15:30 – 16:30 Družina 

Sportovní kroužek Monča Michalová Pondělí 14:00 – 

14:45  

 

Kreativní kroužek  Tereza Kovářová a 

Jarmila 

Kratochvílová 

Pondělí 14:30 – 

15:30 

Třída 1.–3.  

Vaření  Sabina Kosková  Pondělí/Čtvrtek 15–

17 

Jídelna  

Klub zábavné logiky 

a deskových her 

Mirek Pilař  Čtvrtek 14:45 – 

15:45  

Třída 8.–9. 

Výletní klub  Jana Volánková 1x za měsíc o 

víkendu 

 

Jóga pro dospělé Jana Cucyková Středa 7:40 - 8:30 Třída 6.–7.  

 

 

2. 10. 2017 – Workshop „Komunikační terapie“ s Mgr. Lucií Klárou Dyntarovou pro 17 

účastníků. 
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7. 10. 2017 – „Permakultura aneb přírodní zahradničení“ – to byla víkendová návštěva 

zahrady, kterou provozují rodiče jedné naší žačky a ochotně se o své zkušenosti s ostatními 

podělili. 

 

 

11. 10. 2017 – Proběhl 2. ročník Přehlídky středních škol a firem Pardubice 2017, v jehož 

rámci se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili semináře „Kam po základní škole? Aneb profesní 

volba deváťáků“. 

13. 10. 2017 – „Dravci a biologická ochrana letišť“. 

 

19. 10. 2017 – Proběhl Farmářský trh, akce pořádaná školou v rámci projektu Skutečně 

zdravá škola.  
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26. 10. 2017 – Praktický vzdělávací seminář pro rodiče „Svačina pro mého školáka“ 

proběhl v rámci projektu Skutečně zdravá škola. Školitelka z Waldorfské školy z Pardubic 

přispěla množstvím zajímavých receptů.  

 

28. 10. 2017 – Škola se zapojila do Halloweenu pořádaného obcí Třebosice. 

 

listopad 

2. 11. 2017 – Dopravní show „The Action: New Generation“ pro žáky 8. a 9. ročníku. 

 

7.11. 2017 – Milana Douchová zahájila vzdělávací cyklus pro Dětské skupiny, který bude 

zakončen získáním Certifikátu kvality pro Dětskou skupinu v září 2018. 

 

8. 11. 2017 – Proběhlo představení „Svět ve světle neviditelném“. Program připravila skvělá 

dvojice z divadla ÚDiF – Úžasné Divadlo Fyziky pro žáky 8. a 9. ročníku. 

 

https://www.facebook.com/DivadloFyzikyUDiF/?fref=mentions
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9. 11. 2017 – Výuku fyziky „Tepelný štít, zkoumání vodivosti různých materiálů“ 

připravilo pro žáky Uskupení Tesla. Mohli si vyzkoušet, který tepelný štít, podle vlastního 

výběru z nabízených materiálů lépe ochrání jejich astronauta (vajíčko) před tepelným 

zářením. Na začátku proběhly důležité diskuse o výrobě štítu ve skupině a na závěr test a 

výběr nejlepšího štítu. 

 

 

10. a 11. 11. 2017 – bazar zimního oblečení a sportovních potřeb, který zorganizovali 

rodiče, včetně pohoštění pro příchozí. 

 

3. 11. a 10. 11. 2017 – Dvě kolegyně se zúčastnily v rámci čerpání „šablon“ kurzu 

„Čtenářská gramotnost, metody a formy efektivní práce“, pod vedením lektorky Mgr. 

Andrey Baumannové. Časová dotace kurzu byla 16 hodin. 
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11. 11. 2017 – Svatý Martin v Třebosicích s účastí dětí naší školy. 

 

 

14. 11. 2017 – Seminář pro rodiče v rámci „šablon“ – „Jóga pro děti a rodiče aneb naučte 

se dětskou jógu společně“. 

 

15. 11. 2017 – Kulatý stůl v rámci projektu „Cestou vzájemného porozumění – seznámení s 

metodou Storyline“ pro učitele z ORP Litomyšl (22 účastníků). 

 

25. 11. 2017 – Proběhla komunitní akce pro maminky – „Tvoření adventních kalendářů“. 

Vznikl i kalendář do třídy. 
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29. 11. 2017 – Chemická laboratoř ve škole s Uskupením Tesla, nejvíce děti zaujalo 

skládání modelů molekul pomocí stavebnice. 
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Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do postcrossing.com a vyměňují si pohlednice s lidmi z celého 

světa, ukazuje jim to praktické využití angličtiny jako prostředku komunikace. Vydělali si na 

známky prodejem školního časopisu, který sami vydali na začátku roku a prodávali na trzích. 

Druhé číslo vyšlo u příležitosti Haloweenu a poslední mělo vánoční tematiku. 

 

prosinec 

V prosinci zahájili žáci 1.–9. ročníku kurzy plavání a lezení v Pardubicích. 

 

V prosinci se škola zúčastnila projektu Amnesty International 2017. Jde o týden, kdy se 

píšou žádosti do různých států, aby byli omilostněni lidé, kteří jsou nespravedlivě vězněni z 

politických důvodů. Žáci měli možnost vybrat si z pěti případů, mohli napsat i samotným 

vězňům. Vše se píše v angličtině. Zapojit se mohli i rodiče, pro něž bylo připraveno místo na 

psaní při vstupu do budovy. 
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1. 12. 2017 – Žáci 4.–9. ročníku navštívili ve spolupráci s Uskupením Tesla Národní 

zemědělské muzeum v Praze. Podívali se do expozice Rybářství, Voda v krajině, Jede 

traktor, Objevovna a na výstavu recykLES. 

 

 

3. 12. 2017 – Škola se zúčastnila organizace slavnosti rozsvícení vánočního stromu na návsi 

v Třebosicích. 

 

14. 12. 2017 – Instalace inteligentní ptačí budky v rámci projektu ptacionline.cz.  
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18. 12. 2017 – Ve čtenářském klubu vrcholí putování s Pipi Dlouhou Punčochou. 

 

 

 

18. 12. 2017 – Dramatický kroužek zahrál pohádku „Vánoce na blátě“ v dětské skupině 

.  
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V prvním trojročí vyprávěla Míla Douchová dětem o Vánocích v Anglii.  

 

 

20. 12. 2017 – Dramatický kroužek zahrál pohádku „Vánoce na blátě“ i školním dětem. 

21. 12. 2017 – Adventní tvořivé dílny, které připravili učitelé, rodiče i Uskupení Tesla. 

Vznikali korálkoví andílci, v dílně se stloukal dřevěný betlém, vyřezávalo se z překližky, 

lepila a vystřihovala se vánoční přáníčka, vznikaly vázy z lahviček, do zkumavky si děti 

vyráběly chemickou zahrádku, která ve větším provedení zdobila šestou a sedmou třídu do 

konce školního roku.  
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leden 2018 

Děti z družiny se zúčastnily Tříkrálové sbírky. 

 

 

Druhý lednový týden se konalo přezkoušení domácích školáků. 

 

 

Během měsíce ledna proběhly hospitace zaměstnanců ZŠ Na rovině Třebosice do ZŠ 

Duhovka Praha. 
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únor 

12. 2. 2018 – Konal se Dětský masopustní karneval pořádaný školní družinou pro ZŠ Na 

rovině a obec Třebosice. 

 

 

březen 
 

5. – 9. 3. 2018 – Proběhl napříč všemi ročníky „Anglický týden“. Výuka probíhala v 

angličtině pod vedením rodilých mluvčích. 
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28. 3. 2018 – 6. a 7. ročník podnikl přírodovědnou výpravu na Nemošickou stráň. 

 

 

 

duben 
7. 4. 2018 – Úklid okolí obce v rámci akce Ukliďme Česko. 

 
 

19. 4. 2018 – Proběhl zápis dětí do prvních tříd. 

 

20. 4. 2018 – Proběhla akce „Ukliďme školu“, na které se podílely  všechny ročníky spolu 

s rodiči. Cílem bylo vyklidit sklepy a přístavek, který bude sloužit na různé akce školy. 
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květen 
3. 5. 2018 – Montessori seminář  o Smyslové výchově pro rodiče. 

 

11. 5. 2018 – Den pro rodinu – mezigenerační setkání u snídaně a společné hry. 

 
 

 

20. 5. 2018 – V rámci přípravy „Poznávacího pobytu“ proběhl studijní výlet pedagogického 

sboru do Nebákova v Českém ráji. 
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14. 5. 2018 – „Jarní úklid šatníku“ – samoobslužný bazárek založený na výměně, aneb 

přines – vem si. 

 

 
 

31. 5. 2018 – Založení Vermikomposteru v 1.–3. ročníku. 

 

Během měsíce května probíhaly hospitační návštěvy pedagogů ze ZŠ Na Rovině Třebosice na 

ZŠ Andílek Praha. 
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31. 5. 2018 – 4.–7. ročník navštívil zábavní park Tongo v Hradci Králové. 

 

 
 

červen 
1. 6. 2018 – 1.–3. ročník se zúčastnil návštěvy letiště Pardubice, kde se konala akce v rámci 

MDD. 

 
 

1. 6. 2018 – 8. a 9. ročník se vydal na výlet do Vojtěchova a Rané u Skutče za bývalým 

asistentem jednoho z deváťáků, pomohli jsme se dřevem, opekli si špekáčky a pěkně se prošli. 
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11. a 12. 6. 2018 – se konaly prezentace ročníkových prací žáků druhého stupně. 

 
 

13. 6. 2018 – Žáci 4. a 5. ročníku si užili kavárnu a aquacentrum v Pardubicích a poté 

přespali ve škole. 

 

14. 6. 2018 – žáci 1.–3. ročníku navštívili zábavní park Tongo v Hradci Králové. 

 

  



 

Základní škola Na rovině 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

33 

15.  6. 2018 – se na zahradě školy konal Bleší trh hraček a sportovních potřeb. 

 
 

Druhý červnový týden probíhalo přezkoušení domácích školáků. 

 

 

18.–22. 6. 2018 – Poznávací pobyt v Nebákově v Českém ráji. 
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26. 6. 2018 – „Agrese je OK“ 16:30 – 20:00 – Liga otevřených mužů. 

 

 
 

28. 6. 2018 – Konala se slavnost na závěr školního roku. Rodiče i žáci měli možnost 

zhlédnout divadelní představení dramatického kroužku „Co takhle svatba, princi“. První 

trojročí připravilo šerpování předškoláků, 6. a 7. ročník připravil rozloučení s deváťáky. 

 

 
 

XIV. Hospodaření školy 

viz. Příloha č. 1. 

 

 

 


