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I. Charakteristika školy  

  

Název školy: 
 
 

Základní škola Na rovině 
školská právnická osoba 

Adresa školy: 
 

Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 

IČ školy: 713 41 081 

Telefonní kontakt: 
 

723 720 712 

Adresa pro dálkový přístup: 
 

zs@narovine.cz 

Webové stránky školy: 
 

www.narovine.cz/zs 

Zřizovatel školy: 
 

Na rovině, o.s. 

Ředitel školy: 
 

Mgr. Pavlína Václavíková 

Vedoucí vychovatelka 
školní družiny: 

Mgr. Jana Hrázská 

Složení školské rady: 
 
 
 

Karla Smejkalová– předseda 
Tereza Loučková 
Oxana Jiroušková 

Charakteristika školy: 
 
 
 
 

Součásti školy 
Základní škola 
Školní družina 
 

ŠVP Školní vzdělávací program Na rovině  
 

 

 Základní škola Na rovině je malotřídní škola, fungující právě jeden 
školní rok, do které v tomto školním roce 2010/2011 bylo dle zahajovacího 
výkazu zapsáno sedm žáků. Výuka byla organizována ve dvou třídách. 
Společně se vyučovali žáci 1. a 2. ročníku, kde učila ředitelka školy Pavlína 
Václavíková. Spojený 3., 4. a 5. roč. učila Jana Hrázská. Řada předmětů 
probíhala společně za přítomnosti obou vyučujících. 

 Škola byla od 1. 9. 2010 zařazena do sítě škol, předškolních a 
školských zařízení pod názvem Základní škola Na rovině, její součástí je 
školní družina. Zřizovatelem je občanské sdružení Na rovině. Předmětem 
činnosti je poskytování základního vzdělávání.  
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 Hlavním charakteristickým rysem školy je inovativní způsob vzdělávání: metoda 
Montessori pedagogiky (preferující individuální postup učivem a individuální přístup 
k dítěti), dále projektové vyučování (učení v souvislostech, problémové učení). Cílem 
vzdělávání je zodpovědný a samostatný žák, jenž se zajímá o dění kolem sebe, 
přistupuje uvědoměle a ohleduplně k okolnímu světu.  

 Škola sdružuje: základní školu ( plán. kapacita 72 žáků), školní družinu 
(plán. kapacita 48 dětí). Základní škola je neúplná, výuka je organizována ve 
dvou třídách. 

I. třída – spojený 1. roč.(1 žák, později + 1 žák § 41) a 2. roč. (2 žáci, 
později + 1 žák), II. třída – spojený 3. roč.(2 žáci),  a 4. roč.( 1 žák) a 5. 
roč. (1 žák). 

Školní družina má jedno oddělení, všichni žáci školy navštěvovali zároveň 
školní družinu.  

Žáci využívali k výuce jednu větší vybavenou učebnu, dále menší učebnu na 
dělenou výuku, hernu a tělocvičnu. 

  

II. Zaměstnanci základní školy a školní družiny 

 Pedagogičtí zaměstnanci: 

Ředitelka Pavlína Václavíková 

V letošním roce byla třídní učitelkou 1. a 2. ročníku. Pracuje na plný úvazek. 
Je absolventkou PF v Hradci Králové. Má odpracováno 6 let pedagogické 
praxe. Je dyslektická asistentka. Absolvovala kurz Montessori pedagogiky, 
kurzy Kritického myšlení. 

Učitelka Jana Hrázská 

V letošním roce byla třídní učitelkou 3. a 4. a 5. ročníku. Pracuje na částečný 
úvazek. Je absolventkou Ostravské university, pedagogické fakulty: 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Má odpracováno 6 let pedagogické praxe. 
Absolvovala kurz Montessori pedagogiky, kurzy Kritického myšlení. 

Jana Hrázská je zároveň i vychovatelkou ve školní družině. 

Výuku anglického jazyka měla na starosti lektorka anglického jazyka Tereza 
Krejčířová, absolventka jednoletého pomaturitního studia anglického jazyka 
Lingua Centrum JŠ v Olomouci a absolventka studia Univerzity Pardubice, 
obor Angličtina pro hospodářskou praxi. 
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Pedagogická asistentka Tereza Loučková pracovala ve škole u dvou dětí od 
září 2010 do února 2011. Její mzda byla financována z projektu Pomozte 
dětem a byla tak zaměstnána u o.s. Na rovině, coby zřizovatele ZŠ. Tereza 
Loučková je absolventkou FFUK, obor český jazyk a literatura, absolvovala 
Diplomový kurz Montessori pedagogiky, od roku 2005 pracuje též jako 
instruktorka plavání dětí (0-6 let).  

Pedagogická asistentka Jana Valičková pracovala ve škole od února 2011. 
Přitom dokončovala studium speciální pedagogiky na Univerzitě HK. Studium 
úspěšně završila v červnu 2010. 

Jako pedagogická asistentka pracovala ve druhém pololetí také logopedka 
Martina Sádovská (speciální pedagog). 

 

 Provozní zaměstnanci:  

Uklízečka Magdaléna Tobiášová jako studentka pracovala na DPP.  

  

III. Žáci školy 

  Podle zahajovacích výkazů nastoupilo sedm, respektive osm  žáků. 
Jedna žákyně splnila podmínky pro individuální vzdělávání podle § 41, žije 
s rodiči v zahraničí. Je od 15.9. 2010 zapsána na naší škole a ve škole 
absolvovala několik dní adaptačních a přezkušování v pololetí a na konci 
roku. 

 Školní docházku v 5. ročníku ukončila 1 žákyně, která přestoupila do 6. 
ročníku Základní školy Dr. Malíka v Chrudimi. 

 Dva žáci (2. a 3. ročník) žáci s SVP – zdravotní postižení, pracují spolu 
s asistentkou pedagoga a na podkladě IVP, spolupráce s SPC Skuteč a SPC 
Svítání. 

 Žáci jsou hodnoceni slovně. Slovní hodnocení jako zpětnou vazbu o 
dosažených výsledcích ve vzdělávání dostávají rodiče žáků i ve čtvrtletí. 
Všichni žáci prospěli. Dvěma žákům (oba s SVP – zdravotním postižením 
v oblasti komunikace), byl stávající ročník rozdělen do dvou let (po dohodě 
s SPC).  

 V rámci zápisu byli zapsáni do 1. ročníku čtyři noví žáci, v průběhu jara 
zažádali o přijetí do školy rodiče dalších tří žáků. V novém školním roce 
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nastoupí do 1. třídy tři žáci a dalších pět žáků v rámci individuálního 
vzdělávání podle § 41 bude vzděláváni doma. 

IV. Učební plán školy 

  Výchovně vzdělávací práce školy probíhá v 1. – 4. ročníku podle 
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Na rovině, v 5. 
ročníku dobíhal ještě vzdělávací program Základní škola, č.j. 16847/96-2. 

 V průběhu školního roku byl na podkladě konzultací s SPC vytvořen 
nový předmět Komunikace a relaxační aktivity, jenž je alternativou k výuce 
anglického jazyka a je určen žákům, již nemohou díky svému zdravotnímu 
postižení být vyučováni v cizím jazyce. Tento nový předmět se stal součástí 
ŠVP ve formě dodatku. 

    

V. Využívání prostor školní budovy pro jiné aktivity 

  V budově školy jsou prozatím nevyužívané prostory pro výuku, jež má 
v podnájmu občanské sdružení Na rovině a provozuje zde Mateřské centrum 
Na rovině. Řada akcí je uspořádána ve spolupráci s občanským sdružením 
(semináře, workshopy, kroužky - logopedie, apod.). 

  

VI. Integrace a výchovné poradenství 

  Ve škole jsou integrováni dva žáci. Byla zahájena spolupráce s SPC 
Svítání, SPC Skuteč, s PPP, SVP Pyramida. Obě SPC uskutečňují pravidelné 
konzultační návštěvy ve škole. Rodiče jezdí přímo za odborníkynavštěvují a 
do SPC Skuteč.  
1 žák – 3. ročník IVP + pedagogický 

asistent + SPC Svítání 
1 žák – 2. ročník IVP + asistent 

pedagoga + SPC 
Skuteč 

 
Ve škole probíhá pravidelný kroužek logopedie.  

Dva žáci byli vyšetřeni PPP v Pardubicích.  

Zjištění: Dyskalkulie, dysortografie.  

Opatření: individuální přístup – specifické formy práce ve škole, tolerance v 
tempu, náprava v domácím prostředí 
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 V květnu přijat do školy žák druhé třídy s podezřením na SPU a 
zároveň s poruchou chování – byla proto navázána spolupráce s SVP Rybitví. 

 

VII. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 
pedagogů 

  
Respektovat a být respektován (opakovaně) 2 
Primární prevence  1 
Inovativní metody výuky (Hra rolí jako met. 
aktivního učení) 3 
EVVO (Krajská konference EVVO Pk) 1 

 

 Problémem vzdělávání pedagogů na malotřídních školách je vysoká 
finanční a časová náročnost. První rok fungování školy byl z finančního  
hlediska náročný, neboť škola získala jen 60% dotaci a (výši dotace také 
ovlivnil nízký počet žáků), proto nebyla možnost využít všechny žádané 
nabídky v oblasti vzdělávání, pedagogové proto ve velké míře zhodnocovali 
dosavadní bohaté zkušenosti z již proběhlých seminářů a kurzů DVPP. 

VIII. Činnost Rady školy 

  Školská rada se ustanovila na počátku školního roku, byl projednán 
Jednací řád Školské rady a Volební řád školské rady. Na druhé schůzi se 
schvaloval Školní řád a Pravidla pro hodnocení, projednával se školní 
vzdělávací program a byla zhodnocena spolupráce na Koncepci školy (SWOT 
analýza rodičů školy). Školská rada se sešla dvakrát ročně a pracuje podle 
ustanovených pravidel.  

IX. Materiální vybavení školy, opravy 

  Materiální vybavení školy je ve stádiu rozvoje. Škola má pronajaté 
prostory od Města Lázně Bohdaneč, kde dříve sídlila obecní škola, prostory 
jsou původní, čeká je generální rekonstrukce. Přesto jsou místnosti čistě 
vymalovány a upraveny tak, aby působili příjemně a vstřícně, je dbáno na 
přírodní materiály nábytku.Třída je vybavena knihovnou odborné a krásné 
literatury, počítači s připojením na internet, na tiskárnu, desítkami až 
stovkami didaktických pomůcek, jež ve velké míře vyráběly učitelky pro 
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individuální práci žáků, jiné byly zakoupeny. Investuje se do nového 
nábytku, dalších didaktických materiálů, aby se žáci i učitelé setkávali při 
výuce v pěkných podmínkách. I nadále se počítá se zkvalitňováním prostředí 
školy.  

X. Kontroly 

 -         ČŠI – listopad – prosinec 2010: 9. – 11. 11. 2010 zahájila 
činnost Česká školní inspekce. Kontrola byla zaměřena na dodržování 
vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských 
služeb a na na dodržování vybraných ustanovení právních předpisů v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. 

- 2.12. 2010 ukončení činnosti ČŠI s průměrným hodnocením  
- Závěr: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů 
 

XI. Cíle pro další období 

 -         najít a získat do perspektivního nájmu či vlastnictví budovu školy 
nejlépe v Pardubicích. Od dubna rozhovory o vhodných prostorách 
(primátorka Š. Fraňková, náměstek J. Tauber, S. Šťastný z KÚ PK, O. Horák 
– ředitel Gymnázia Pardubice Mozartova). 

-         vhodně prezentovat školu a její přednosti na veřejnosti za účelem 
dobrého image školy a zvýšení počtu žáků 

-         zlepšovat kvalitu výuky na základě zpětné vazby rodičů, odborníků a 
dle nejnovějších poznatků a trendů 

-  rozvíjet a zkvalitňovat školní prostředí (nákupem učebních pomůcek, 
úpravami prostor) a zázemí pro učitele apod. (Došlo k rozšíření podnájmu o 
sociální zařízení v 1. patře – Město Lázně Bohdaneč od září 2011, rozšíření 
úprav stávajícího pronajatých prostor o další učebnu) 
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XII. Akce školy ZŠ Na rovině  
 
1. září 2010 byla otevřena ZŠ Na rovině, která přivítala prvních osm žáků. 
 

 
 
 
Spolu se školní výukou byla zahájena i činnost školní družiny. 
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V září jsme také začali docházet do tělocvičny, kterou nám laskavě 
propůjčuje vojenská Základna oprav Lázně Bohdaneč, 
 

    
 
a do Krajské knihovny v Pardubicích, kam míříme  jednou za měsíc 
seznámit se s provozem knihovny a také vypůjčit si nové knížky. 
 

 
 
 
V souvislosti s projektovou výukou jsme u nás přivítali různé návštěvy a 
podnikli jsme řadu akcí.  
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V září jsme přivítali pracovnice z občanského sdružení Amalthea, které nám 
přišly představit podstatu náhradní rodinné péče. 
 

 
 
V říjnu jsme navštívili Dětské centrum Veská. 

    
 
Následovalo téma zájmy a s ním návštěva Dobrovolných hasičů v Lázních 
Bohdaneč, 
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výstavy sbírek VČM na pardubickém zámku 
 

 
 

 
a Leteckého muzea v Hradci Králové. 
 
 

    
 
 
V listopadu spolu s tématem profese přišla na řadu návštěva Veterinární 
kliniky v Hradci Králové 
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a návštěva policejní stanice v Lázních Bohdaneč. 
 

    
 
V prosinci jsme se seznámili s činností Centra pro zdravotně postižené v 
Pardubicích, kde nám zapůjčili invalidní vozíky. 
 

    
 
 
V lednu jsme pokračovali v seznamování s činností neziskových organizací, a 
tak se k nám dostala putovní výstava fotografií z Bangladéše 
organizovaná sdružením Adra a dozvěděli jsme se mnoho o činnosti 
Českého svazu ochránců přírody – především v Chrudimi a přírodní 
rezervaci Habrov. 
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Únor byl věnován lidským právům, takže jsme se vydali do Národního 
památníků Terezín pro připomínku porušování lidských práv za 2. světové 
války. 
 

    
 
 
 
 
Projekt jsme uzavřeli tématem náboženství a filosofie, kam spadá i stavba 
indiánské sauny v Žumberku, 
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a čtyřdenním výletem s pobytem v krásném okolí kláštera u Králík, jehož 
program byl orientován na židovství a křesťanství. 
 

    
 
 
Další výlety jsme podnikali v rámci předmětu umění a kultura. 
Například v listopadu do Keltského muzea v Nasavrkách,  
 

 
 
v prosinci na výstavu o životě Slovanů v VČM na pardubickém zámku, 
 

    
 
v dubnu tamtéž na další výstavu Nové světy  
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a na Hodinu zpěvu s Jaroslavem Uhlířem. 
 

  
 
 
V návaznosti na dílnu veličin jsme v prosinci zavítali na interaktivní výstavu 
Play v Mánesu – hra, která nekončí (v Praze) 
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a v lednu na historii měření času (VČM Pardubice). 
 

 
 
 
V únoru jsme se rozhodli zpestřit si tělocvik a vyrazili jsme do aquaparku 
v Praze.  
 
 
 

    
V srpnu o prázdninách jsme vyrazili společně s rodiči dětí na Orlici. 
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Podvakrát (v lednu a v červnu) již úspěšně proběhlo přezkoušení žákyně 
v individuálním vzdělávání, která nám nejen prezentovala svou domácí práci, 
ale zapojila se i do výuky. 
 

   
 
 
Myslíme i na další vzdělávání dospělých, a tak se na půdě naší školy odehrál 
cyklus kurzů Respektovat a být respektován (Společnost pro 
mozkově kompatibilní vzdělávání),   workshop Hraní rolí jako metoda 
aktivního učení (Ostravská univerzita) a náš vlastní pomůckový 
workshop. 
 
 
Dále jsme u nás v lednu přivítali štáb České televize, který přijel natočit 
medailonek o integraci našich dvou handicapovaných dětí. Výsledné video 
jsme mohli dvakrát vidět v televizi, je k dispozici i na webu. 
 
EU PENÍZE ŠKOLÁM: V prosinci 2010 podána žádost. Od 1.3. 2011 začal 
projekt pod názvem „Dobrý start pro školu“. 
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XIII. Hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření za školní rok 2010/2011 
Období: 1.9.2010 – 31.12.2010 1.1.2011 – 31.8.2011 2010/2011 
Příjmy 865 632,71 
krajské dotace 111 998,00 600 505,60 712 503,60
provozní dotace 0,00 29 000,00 29 000,00
školné 28 000,00 45 000,00 73 000,00
družina poplatky 1 400,00 2 100,00 3 500,00
dary 19 329,40 0,00 19 329,40
úroky Bú 7,46 32,25 39,71
výnos z pronájmu 11 304,00 16 956,00 28 260,00
Součty za období 172 038,86 693 593,85 865 632,71
Výdaje 621 605,60 
1. investiční 0,00 0,00 0,00
2. neinvestiční z toho: 171 518,40 450 087,20 621 605,60
platy 79 253,00 208 106,00 287 359,00
odvody 7 132,00 67 359,00 74 491,00
OON 8 800,00 13 200,00 22 000,00
provozní náklady 76 333,40 161 422,20 237 755,60
Součty za období 171 518,40 450 087,20 621 605,60
    
    
Neinvestiční příspěvek obce na žáky 29.000,-   
    

 

 

Výroční zprávu o činnosti školy vypracovala:  Pavlína Václavíková, řed. školy 

Kapitolu Akce školy zpracovala: Jana Hrázská 

dne: 1. října 2011 

Schváleno Pedagogickou radou … dne 6.října 2011 

Schváleno Radou školy… dne 10. října 2011  


