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Základní údaje o škole

Název: Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim
Sídlo: Morašice 59, 538 02 Morašice
Odloučené pracoviště základní školy a školní družiny: Morašice 104, 538 02 Morašice
Zřizovatelem školy je obec Morašice se sídlem Morašice 17, 538 02 Morašice.
Škola je příspěvkovou organizací.
Informace o škole lze nalézt na webových stránkách: www.skola-morasice.cz.
Kontaktní údaje:
telefon:
telefon MŠ:
telefon odloučené pracoviště ZŠ č.p. 104:
e-mail:
skola@skola-morasice.cz
e-mail MŠ:
ms@skola-morasice.cz

1.1

468 003 630, 468 003 633
468 003 631
468 003 632

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Morašice má čtyři součásti:
-

základní škola,
mateřská škola,
školní jídelna,
školní družina.

Základní škola poskytuje vzdělávání žákům 1. – 5. ročníku ZŠ (1. stupeň) a je organizována jako
málotřídní škola se třemi třídami s celkovou kapacitou 60 žáků.
Mateřskou školu tvoří dvě oddělení s celkovou kapacitou 43 dětí.
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky ZŠ, děti z MŠ a zaměstnance školy. Všem žákům základní
školy jsou navíc poskytovány svačiny. Kapacita školní jídelny je 120 stravovaných.
Školní družina má dvě oddělení s kapacitou 40 žáků.
Další kapacitu pro žáky, kteří pro nedostatečnou kapacitu nebyli přijati do školní družiny, nabízí
rodičovské
sdružení
MOMA
Morašice,
z.
s.
To
realizuje
projekt
reg.
č.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007260 s názvem Podpora rodičů dětským klubem MOMA při ZŠ
Morašice, Chrudim. Provozováním dětského klubu v nedaleké budově a zčásti v budově školy podpořil
rodičovský spolek MOMA možnost umístění všech žáků do odpoledních aktivit organizovaných
při škole.
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Součásti školy provozují v tomto školním roce svou činnost ve třech budovách (hlavní budova školy,
budova č. p. 104 - hasičárna a sál místního hostince - pro výuku TV). Rodičovský spolek MOMA navíc
provozuje svou činnost v budově sousedící se školou.
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1.2

Vedení školy a školská rada

Ředitelka školy

Mgr. Jindřiška Kaplanová

Vedoucí učitelka mateřské školy

Monika Kosinová, DiS.

Složení školské rady:

Předseda

Mgr. Martina Švadlenková (zástupce zřizovatele)

Členové

Michaela Doležalová (zástupce rodičů)
Mgr. Kateřina Kopecká (zástupce pedagogů)
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Přehled oborů vzdělání

V souladu se zápisem ve školském rejstříku škola vyučuje obor 79-01-C/01 Základní škola. Výuka
v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro každého – škola
pro všechny“.
Předškolní vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Království
pod lipami“.
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Personální zabezpečení činnosti školy

Ředitelka školy

Mgr. Jindřiška Kaplanová

Učitelka ZŠ

Mgr. Magdaléna Cejpková
třídní učitelka třídy I. (1., 2. ročník)

Učitelka ZŠ

Mgr. Helena Salfická
učitelka třídy I. (1. ročník)

Učitelka ZŠ

Mgr. Václava Krčmárová
třídní učitelka třídy II. (3. ročník)

Učitelka ZŠ

Mgr. Kateřina Kopecká
třídní učitelka třídy III. (4., 5. ročník)

Asistentka pedagoga ZŠ

Mgr. Klára Hrdličková
asistentka ve třídě II. (3. ročník)

Asistentka pedagoga ZŠ

Radomíra Petrovičová
asistentka ve třídě II. (3. ročník)

Vychovatelka ŠD

Mgr. Klára Hrdličková

Vychovatelka ŠD

Mgr. Helena Salfická
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Vedoucí učitelka MŠ

Monika Kosinová, DiS.

Učitelka MŠ

Jana Salfická

Učitelka MŠ

Martina Pošíková (od 15. 1. 2018 MD)

Učitelka MŠ

Soňa Pavlíčková, DiS. (od 15. 1. 2018)

Asistentka pedagoga MŠ

Ing. Jana Salfická

Školnice,
pomocná kuchařka

Romana Škodná

Kuchařka

Libuše Nováková

Uklízečka v MŠ

Iva Stará

Uklízečka v ZŠ

Radomíra Petrovičová

Uklízečka v ZŠ

Jiřina Kořánová

Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole zaměstnáno 11 pedagogických pracovníků
a 5 nepedagogických pracovníků.
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4.1

Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce
Přijímání do mateřské školy

Přijímací řízení do mateřské školy proběhlo v květnu 2018. Bylo podáno celkem 23 žádostí o přijetí.
Na základě stanovených kritérií bylo přijato 13 dětí k předškolnímu vzdělávání s nástupem
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od 1. září 2018 k celodenní docházce. Tím byla zcela naplněna kapacita mateřské školy. Nebylo
vyhověno 10 žádostem.

4.2

Zápis k povinné školní docházce

Zápis žáků k povinné školní docházce proběhl v dubnu 2018. K zápisu se dostavilo 16 dětí. U dvou dětí
bylo požádáno o odklad školní docházky. Do ZŠ bylo přijato 14 dětí.
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Výsledky vzdělávání žáků

Vzdělávání žáků v základní škole
V tomto školním roce navštěvovalo základní školu celkem 54 žáků pěti ročníků ZŠ ve třech třídách.
Vzhledem k dalšímu nárůstu počtu žáků škola již nežádala zřizovatele o výjimku z nejnižšího počtu žáků
v ZŠ.
Třída I. (1., 2. ročník), třídní učitelka Mgr. Magdaléna Cejpková
Třída I. (1.,
2. ročník)

počet
žáků

1. ročník
2. ročník

15
11

Celkem

26

z toho
chlapci
dívky
5
10
6
5
11

15

Prospěch žáků
Na konci školního roku prospělo 26 žáků s vyznamenáním.
Chování žáků
U všech žáků bylo hodnoceno velmi dobře.

Třída II. (2. ročník), třídní učitelka Mgr. Václava Krčmárová
Třída II. (3.
ročník)

počet
žáků

3. ročník

15

Celkem

15

z toho
chlapci
dívky
6
9
6

9

Prospěch žáků
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Na konci školního roku prospělo 13 žáků s vyznamenáním, 2 žáci prospěli.
Chování žáků
Všichni žáci byli hodnoceni velmi dobře.
Třída III. (3. a 4. ročník), třídní učitelka Mgr. Kateřina Kopecká
Třída III. (4.,
5. ročník)

počet
žáků

4. ročník
5. ročník

10
3

Celkem

13

z toho
chlapci
dívky
5
5
0
3
5
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Prospěch žáků
Na konci školního roku prospělo 11 žáků s vyznamenáním, 2 žáci prospěli.
Chování žáků
Všichni žáci byli hodnoceni velmi dobře.

Z pátého ročníku přestoupily na druhý stupeň ZŠ dvě žákyně do ZŠ Heřmanův Městec, jedna žákyně
do sportovní třídy ZŠ U stadionu Chrudim. Jeden žák 3. ročníku přestoupil do ZŠ v Pardubicích z důvodu
odstěhování rodiny.
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Prevence sociálně patologických jevů

Škola má vypracovaný Plán minimálního preventivního programu pro školní rok 2016/2017. Prevence
sociálně patologických jevů dětí a mládeže byla zaměřena zejména na tyto cíle:










Zvýšení informovanosti v oblasti společensky nežádoucích jevů (podstatnou část informací získají
žáci v rámci výuky předmětů prvouky, přírodovědy, vlastivědy, český jazyk, cizí jazyk, tělesná
výchova).
Umět posoudit zdravotní a sociální rizika, která užívání drog přináší (legálních i nelegálních)
a dokázat odmítnout nabízenou drogu.
Chápat význam zdravého způsobu života.
Vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu).
Znát právní důsledky šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí.
Rozpoznat nebezpečí na internetu, znát právní důsledky výše uvedeného v prostředí internetu.
Podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek.
Rozvíjet vzájemnou komunikaci žák – učitel, žák – rodič.
Psychické a fyzické posilování (zvyšování sebevědomí, naučit se překonávat překážky).

8

7

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Dle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v průběhu školního roku vzdělávali všichni
pedagogové (i nepedagogové) školy.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

Datum

Jméno, příjmení

Vzdělávací akce

Školní rok 2017/2018

Vzdělávací instituce

Jindřiška Kaplanová

Učíce učíme se, aneb
jak rozvíjet sebe i žáky
při výuce matematiky

PhDr. Eva Bomerová

2. - 3. 9. 2017

Kateřina Kopecká

Učíce učíme se, aneb
jak rozvíjet sebe i žáky
při výuce matematiky

PhDr. Eva Bomerová

2. - 3. 9. 2017

Václava Krčmárová

Učíce učíme se, aneb
jak rozvíjet sebe i žáky
při výuce matematiky

PhDr. Eva Bomerová

2. - 3. 9. 2017

Helena Salfická

2. - 3. 9. 2017

Učíce učíme se, aneb
jak rozvíjet sebe i žáky
při výuce matematiky
Mimořádné události a
bezpečná třída

PhDr. Eva Bomerová

21. 9.2017

Jindřiška Kaplanová

18. 10. 2017

Jindřiška Kaplanová

Podporujeme nadané
děti pro budoucnost

Mensa

18. 10. 2017

Václava Krčmárová

Podporujeme nadané
děti pro budoucnost

Mensa

Monika Kosinová

Bezpečné klima ve
školách Pardubického
kraje - cyklus seminářů
pro ředitele MŠ

Pedagogickopsychologická poradna
Ústí nad Orlicí

18. 10. 2017

31. 10. 2017

Monika Kosinová

6. 11. 2017

Klára Hrdličková

Diskuzní setkání na
podporu pedagogů
vzdělávajících děti/žáky
- cizince
EKOABECEDA - Umíme
žít bez odpadů?
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Presafe z.s. Brno

NIDV Pardubice

Recyklohraní, o.p.s.

Monika Kosinová

EKOABECEDA - Umíme
žít bez odpadů?

Recyklohraní, o.p.s.

17. - 19. 11.2017

Jindřiška Kaplanová,
Magdaléna Cejpková,
Monika Kosinová, Jana
Salfická, Kateřina
Kopecká, Martina
Pošíková, Iva Stará,
Václava Krčmárová,
Klára Hrdličková,
Radomíra Petrovičová,
Liboše Nováková,
Romana Škodná

Bezpečná škola - Práce
na prvním stupni

Centrum vzdělávacích
aktivit - Semiramis, z.
ú.

11.2. - 25. 11. 2017

Radomíra Petrovičová

Studium pro asistenty
pedagoga

NIDV Pardubice

Bezpečná škola kazuistický seminář (1.
část)

Centrum vzdělávacích
aktivit - Semiramis, z.
ú.

Bezpečná škola kazuistický seminář (2.
část)

Centrum vzdělávacích
aktivit - Semiramis, z.
ú.

6. 11. 2017

6. 12. 2017

13. 12. 2017

Jindřiška Kaplanová,
Magdaléna Cejpková,
Monika Kosinová, Jana
Salfická, Kateřina
Kopecká, Martina
Pošíková, Iva Stará,
Václava Krčmárová,
Klára Hrdličková,
Radomíra Petrovičová,
Liboše Nováková,
Romana Škodná
Jindřiška Kaplanová,
Magdaléna Cejpková,
Monika Kosinová, Jana
Salfická, Kateřina
Kopecká, Martina
Pošíková, Iva Stará,
Václava Krčmárová,
Klára Hrdličková,
Radomíra Petrovičová,
Liboše Nováková,
Romana Škodná

8. 1. 2018

Václava Krčmárová

leden - červen 2018

Helena Salfická,
Václava Krčmárová

14. 02. 2018
09. 03. 2018

Monika Kosinová
Jindřiška Kaplanová

Hodnocení žáků a
specifičnost hodnocení
u žáků s SPU, SPCH
Roční jazykový
metodický kurz pro
výuku angličtiny
Zdravá 5
GDPR srozumitelně a
prakticky
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NIDV Pardubice
NIDV Pardubice

Nadační fond Albert
NIDV Pardubice

26. 04. 2018

Jindřiška Kaplanová

Úpravy ŠVP v systému
InspIS ŠVP po změně
RVP ZV
Trénink jazykových
schopností podle
Elkonina - grafémová
etapa - navazující kurz

NIDV Praha a střední
Čechy

27. - 28. 4.2018

Václava Krčmárová

Možnosti rozvoje
čtenářské gramotnosti
na 1. stupni ZŠ
Informační seminář ke
společnému vzdělávání
- Poruchy chování u dětí
- jak se opravují II

CCV Pardubice

Václava Krčmárová

Gramotnost pro život,
učíme v souvislostech

NIDV Praha a střední
Čechy

30. - 31. 8. 2018

Helena Salfická

Pohybová gramotnost

Akademie Rino Sport
z.s. Hradec Králové

30. - 31. 8. 2018

Kateřina Kopecká

Pohybová gramotnost

Akademie Rino Sport
z.s. Hradec Králové

29. 5. - 12. 6. 2018

8. 6. 2018

2. - 4. 7. 2018

Magdaléna Cejpková

Klára Hrdličková
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Univerzita Karlova
Praha

NIDV Pardubice
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Akce školy a prezentace školy na veřejnosti

8.1

Zájmové kroužky

V základní škole měli žáci možnost vybrat si z jedenácti zájmových kroužků, některé z nich navštěvovali
všichni žáci školy.
Kroužek
Flétna

Vede
Jana Salfická

Termín
Pondělí od 13 do 14 hodin

Keramika

Helena Salfická

Úterý od 13 do 15 hodin

Vaření

Romana Škodná

Úterý od 13:30 do 15:30 hodin

Náboženství

Katechetka sestra Gratia

Středa od 13:30 do 14:30 hodin

Zpívání

Iva Malinová

Čtvrtek od 13 do 14 hodin

Angličtina

Tomáš Navrátil

Pátek od 12 do 13 hodin

Logopedie

Václava Krčmárová

Dle individuální domluvy

Dramatický
kroužek
Lyžařský kurz

Kateřina Kopecká

Pátek od 13 do 14 hodin

Ski Fanatic

Středa 13 - 18 hodin (Hlinsko)

Kurz In-line
bruslení

Ski Fanatic

Pátek 13 - 15 hodin (Rabštejnská Lhota)

V mateřské škole měly děti možnost v průběhu školního roku navštěvovat pět zájmových aktivit.
Kroužek
Flétna

Vede
Jana Salfická

Termín
Úterý od 9 do 10 hodin

Náboženství

Katechetka sestra Gratia

Středa od 13:30 do 14:30 hodin

Zpívání

Iva Malinová

Čtvrtek od 12 do 13 hodin

Logopedie

Václava Krčmárová

dle domluvy

Angličtina

Tomáš Navrátil

Pátek od 13 do 14 hodin

Jóga

Paní Limberská

Leden - únor 2018

Lyžařský kurz

Ski Fanatic

Středa 13 - 18 hodin (Hlinsko)

Plavecký kurz

Plavecká škola Chrudim

Květen - červen 2018

Nabídka zájmových kroužků byla v tomto roce omezena z prostorových důvodů. Škola nedisponovala
tělocvičnou, kroužky tak mohly probíhat pouze ve třídách, kde nebyla družina.
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8.2

Celoročně pomáháme přírodě i lidem

V rámci ekologické výchovy sbíráme ve škole celoročně starý papír, který nám odváží firma Marius
Pederson. Dále shromažďujeme vysloužilé elektrospotřebiče a baterie (projekt Recyklohraní).
Pomáháme společně Eričce z Heřmanova Městce sběrem PET víček, které odevzdáváme pravidelně její
rodině.
Pomáháme i Věrušce z Domova sociálních služeb ve Slatiňanech, která ráda zpívá. Jezdí k nám do školy
zazpívat si s dětmi v kroužku zpívání každý týden. Pravidelně s námi vystupuje i na kulturních akcích.
Svou pomoc směřujeme i k dětem z Domu na půli cesty v Chrudimi. Společně s rodiči děti vybraly doma
hračku, která by ještě mohla posloužit dalším dětem a tu věnovaly jako vánoční dárek.

8.3

Akce základní školy a školní družiny

4 9. 2017 jsme společně se starostou obce zahájili nový školní rok a přivítali naše nové prvňáčky.
8. 9. 2017 jsme zahájili náš cestovatelský rok. Pan Adolf Dudek nás provedl po světě s programem
„Cestovatelské malování“.
21. 9. 2017 se konalo již tradiční setkání rodičů, dětí a zaměstnanců školy na naší školní zahradě.
Pro děti a rodiče byly připraveny soutěže, zájemci si mohli opéct špekáčky. Před zahájením proběhly
ve třídách třídní schůzky.
29. 9. 2017 jsme se vydali společně s mateřskou školou na Dostihové závodiště do Pardubic, kde
pro nás byla nachystána ukázka městské policie s koňmi, projížďka na koních, hřebelcování koní,
povozili nás v kočáře a prohlédli jsme si i závodní dostihovou dráhu. Jednotlivé třídy se pak vydaly
na další program v Pardubicích - navštívili jsme historické centrum a dvě výstavy.
Začátkem října jsme se zúčastnili soutěže „Logická olympiáda“. Naše žákyně Natálie Dvořáková a Eliška
Koláčková se probojovaly do krajského kola.
19. 10. 2017 jsme pro zájemce uspořádali Matematiku pro rodiče. Akce se setkala s velkým ohlasem.
24. - 25. října 2017 jsme spali ve škole a pořádali tradiční Strašidlácké trojčení. Akci jsme zahájili
odpoledne společným dlabáním dýní s rodiči. Když byly všechny dýně vydlabány, vydali jsme se
na strašidelný průvod obcí. Poté se někteří odvážlivci s rodiči rozloučili a vydali se na strašidelné
přespání do školky. Po vydatné večeři, nás čekala stezka odvahy a za odměnu na dobrou noc, jsme si
pustili strašidelnou pohádku. Následoval projektový den - cestovali jsme po různých kontinentech.
6. - 10. listopadu 2017 proběhly ve třídách rodičovské konzultace formou učitel - rodič - žák.
28. listopadu 2017 byla škola otevřená pro rodiče a kamarády, pořádali jsme adventní dílničky. Rodiče
nám pomohli vyzdobit školu a připravili s námi výrobky určené k prodeji na jarmarku.
29. 11. 2017 se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili programu Přírodovědci organizovaného Přírodovědeckou
fakultou UK.
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30. 11. 2017 patřil tolik očekávané „Vánoční besídce a jarmarku.“ Pro rodiče a kamarády jsme si
připravili besídku inspirovanou cestováním po světě. Po besídce se někteří žáci stali prodavači na
jarmarku.
1. prosince 2017 byla pro žáky ZŠ připravena adventní slavnost - zahájili jsme advent adventní spirálou.
6. 12. 2017 proběhlo ve škole „Taktické cvičení HZS Chrudim“. Cvičení se zúčastnily i jednotky SDH
Heřmanův Městec a SDH Morašice. Cílem byla rychlá evakuace dětí, žáků a zaměstnanců školy
a následná evakuace osob, které se ven nedostaly. Na závěr bylo cvičení zhodnoceno a než hasiči odjeli
zpět na základny, ukázali dětem veškerou techniku.
8. prosince 2017 jsme pořádali čertovský den. Ve škole byla spousta malých čertíků i andílků. Všechny
přišel navštívit Mikuláš s čertem a andělem a předal dětem balíčky.
14. 12. 2017 se žáci 1. a 2. ročníku vydali na výstavu do Heřmanova Městce.
18. 12. 2017 vyjeli žáci 3. - 5. ročníku do Pardubic, kde je čekal vzdělávací program. Poté se vydali
do centra na adventní trhy.
21. prosince 2017 jsme se sešli s našimi malými kamarády z MŠ u stromečku a společně jsme zpívali
vánoční koledy. Navštívit nás přišli představitelé obce Lány, pan starosta s místostarostou. Zazpívali
jsme i jim - jako poděkování za dar. Obec Lány věnovala naší škole interaktivní tabuli do 1. třídy.
22. prosince 2017 se školáci vydali do Hoješína na vzdělávací a zážitkový program. Připravena pro nás
byla komentovaná prohlídka betlémů, zvonění na zvony, adventní zpívání u klavíru, posezení u čaje,
animovaný příběh „ Narodil se Král“ s kvízem a nakonec výroba vánoční upomínky. Programem nás
provázela sestra Gratia, která u nás vyučuje náboženství. Program natáčela Česká televize
do zpravodajství.
22. prosince 2017 navečer jsme zakončili den zpíváním v kostele Sv. Víta v Morašicích. Společně
s námi na koncertě zpívali i členové souboru Klíčenky Chrudim a naše kamarádka Věruška s dalšími
klienty DSS Slatiňany.
Od 22. do 26. 1 2018 pracovala se žáky 4. a 5. ročníku studentka učitelství pro 1. stupeň.
23. 1. 2018 navštívili žáci 1. ročníku pohádkové divadelní představení.
25. 1. 2018 vystoupili naši zpěváčci na geriatrickém kongresu v Pardubicích.
26. 1. 2018 poprvé zavítali předškoláci na návštěvu do 1. třídy. Vyzkoušeli si výuku českého jazyka
společně s prvňáčky.
31. ledna 2018 bylo žákům předáno pololetní vysvědčení.
1. 2. 2018 se vydali žáci 4. a 5. ročníku do Hradce Králové. Navštívili planetárium a nakonec se byli
odreagovat na trampolínách.
4. 2. 2018 se naši žáci zúčastnili slavnostního vítání občánků, kde vystoupili s kulturním programem.
7. února 2018 byl zahájen lyžařský kurz v Hlinsku.
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9. února 2018 vyjeli žáci 1. a 2. ročníku ZŠ do Chrudimi na Správu a údržbu silnic na den otevřených
dveří. Užili si nejen silniční stroje, ale i sníh.
16. 2. 2018 se konal další projektový den v rámci celoročního projektu - tentokrát jsme vyrazili na
zimní školní olympiádu na ledu.
22. 2. 2018 se konal další návštěvní den pro budoucí prvňáčky.
23. 2. 2018 se žáci 1. ročníku zúčastnili divadelního představení.
5. 3. 2018 se pro žáky ZŠ se konal vzdělávací program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách.
8. 3. 2018 jsme uspořádali další matematiku pro rodiče - tentokrát krychlové stavby a rýsování
ve čtvercové síti.
15. 3. 2018 se o jarních prázdninách konal ve škole den se zpěváčky. Všichni, kteří rádi zpívají, měli
možnost si přijít na celý den zazpívat a pohrát si s kamarády.
21. 3. 2018 přišli na další návštěvu předškoláci.
3. 4. 2018 patřil aprílové škole. Zaměstnanci školy si vylosovali své nové pracovní pozice, které zastávali
po celý den. Do školy přišli na hodinku výuky i rodiče, kteří si vyzkoušeli, jaké to je, být učitelem.
6. 4. 2018 jsme v naší škole přivítali bezmála 30 učitelů z MAS Orlicko. Setkání se konalo v rámci
spolupráce MAS Železnohorský region a MAS Orlicko. Návštěvníci si prohlédli naši školu, představili
jsme jim náš projekt z OP Zaměstnanost MOMA a proběhla bohatá diskuze nad problémy školství.
10. 4. 2018 proběhl zápis do první třídy. Přišlo 17 uchazečů.
16. - 20. 4. 2018 proběhly ve třídách rodičovské konzultace a třídní schůzky.
16. 4. 2018 jsme slavnostně vyhlásili vítěze školního kola Matematického klokana a popřáli Filipovi
Doležalovi k zisku 3. místa v okrese.
25. 4. 2018 přišli opět po měsíci předškoláci.
30. 4. 2018 jsme připravili další projektový den. Na programu byla Cesta kolem Světa - Olga Sigid
a práce ve skupinkách: tance z jiných zemí, písma jiných jazyků, mezinárodní kuchyně.
12. 5. 2018 se naší zpěváčci i další žáci zúčastnili již 6. ročníku Festiválku na klíček ve Slatiňanech.
16. 5. 2018 se vydali žáci 2. ročníku ZŠ do Pardubic na exkurzi. Navštívili DDM s tvořivou dílničkou
a poznali krásy a historii města.
21. - 25. 5. 2018 vyjeli všichni žáci ZŠ na školu v přírodě do Mladočova u Litomyšle.
29. 5. 2018 jsme uspořádali před školou slavnost na téma Den matek a otců. Všichni žáci se představili
v bohatém kulturním programu.
30. 5. 2018 se všichni žáci zúčastnili baletního představení v Chrudimi, které pořádala ZUŠ Chrudim.
31. 5. 2018 se v rámci školní družiny konala školní akademie. Spolupořadatelem byl spolek MOMA.
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1. 6. 2018 oslavili žáci 2. - 5. ročníku den dětí v Pardubicích. Vydali se na letiště prohlédnout si
vojenskou techniku a pak se osvěžili na plovárně Cihelna.
6. 6. 2018 se žáci 1. a 2. ročníku vydali na exkurzi do Chrudimi. Čekala je prohlídka muzea a navštívili
loutky.
9. 6. 2018 zazpíval náš soubor Morašický klíček v Kozojedech na slavnostech.
12. 6. 2018 proběhly u vyšších ročníků třídní schůzky.
15. - 30. 6. 2018 probíhala evaluace školy. Žáci, rodiče i zaměstnanci měli možnost se vyjádřit
prostřednictvím dotazníků ke škole a všemu, co je s ní spojeno.
18. - 22. 6. 2018 navštívili postupně všichni žáci školy dopravní hřiště v Heřmanově Městci, kde
proběhla dopravní výchova i jízdy na kole.
19. 6. 2018 nás navštívili policisté z Heřmanova Městce, ukázali nám techniku a besedovali s námi
o bezpečnosti nejen na silnicích.
21. 6. 2018 proběhla poslední návštěva předškoláků. Tentokrát si vyzkoušeli školu na celý den
i s družinou.
25. 6. 2018 připravili žáci vyšších ročníků pro své spolužáky a děti z MŠ celodenní projekt „Putování po
Evropě“.
26. 6. 2018 se konala zahradní slavnost v cestovatelském duchu. Navštívili nás přátelé z Demokratické
republiky Kongo, naučili nás své tradiční tance a slavnostně pasovali předškoláky na školáky a naše
nejstarší žákyně na „šesťačky“. Žáci 4. a 5. ročníku si slavnost prodloužili spaním ve škole.
28. 6. 2018 jsme se společně s MŠ vydali na plavbu parníkem Arnošt po Labi z Pardubic. Výlet jsme
dostali jako dárek ze spolku MOMA.
29. 6. 2018 jsme si rozdali vysvědčení a rozloučili se s našimi „páťačkami“.
29. 6. - 1. 7. 2018 jsme zakončili školní rok poslední společnou akcí - splouváním Sázavy.

8.4

Akce mateřské školy

První letošní akcí, kterou jsme zahájili náš cestovatelský rok po světě, byla návštěva pana Adolfa Dudka
8. září 2017. Velmi zábavnou formou nás provedl po světě s programem „Cestovatelské malování“
do kterého zapojil nejen děti, ale i pedagogy z MŠ a ZŠ.
Po představení, jsme si objasnili plán na školní rok. Vydali jsme se společně na Cestu kolem světa každý měsíc budeme navštěvovat jinou zemi, naučíme se jejich tradice, základní pozdravy v jejich
jazyce a něco málo si uvaříme. Materiály, které budeme dostávat, si děti uchovají v cestovatelských
kufříčcích, které dostaly při příchodu do MŠ.
V neděli 17. září 2017 jsme se sešli s dětmi na obecním úřadě v Morašicích, kde jsme přivítali 4 nové
občánky. Zazpívali jsme jim nějaké písničky a zarecitovali básničky.
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Ve čtvrtek 21. září jsme ve školce měli úvodní rodičovskou schůzku, po které následovalo společné
opékání špekáčků a byly zde přichystány i různé soutěže pro děti.
22. září 2017 nás příjemně překvapila nečekaná návštěva HZS Chrudim. V rámci cvičebních jízd
se zastavili u nás ve školce. Předvedli nám hasičskou techniku, kterou mají v autě k dispozici a mohli
jsme si prohlédnout i vybavení kabiny auta.
Závěrem měsíce 29. 9. 2017 jsme se vydali společně se základní školou na dostihové závodiště
do Pardubic, kde pro nás byla nachystána ukázka městské policie s koňmi, projížďka na koních,
hřebelcování koní, povozili nás v kočáře a prohlédli jsme si i závodní dostihovou dráhu.
9. října nám do školky přijelo maňáskové divadlo s pohádkami „O Smolíčkovi, Hrnečku vař a O zlaté
rybce“.
V týdnu 16. – 20. 10. 2017 jsme ve školce měli projektový týden – Cestu kolem světa a tentokrát jsme
se podívali na Slovensko. Dozvěděli jsme se více o našich sousedech, upekli slovenské pirohy a
navštívila nás Slovenka paní Hovorková, která nás naučila některá méně známá slova slovensky,
přečetla nám pohádku a také si s námi pohrála.
19. října nás ve školce navštívila slečna Cejpková s programem „zdravé zoubky“. Dětem vysvětlila, jak
a proč si mají čistit zoubky. Vše si děti vyzkoušeli na krokodýlovi Kájovi.
20. října přijela do školky paní Gregorová z Ekocentra Paleta v Chrudimi. Pro Lískulky si připravila
vzdělávací program „Pavouci“ a pro Dubínky zase program „O netopýrech“. Dozvěděli jsme se více
o jejich životě a naučili se, že se nemáme čeho bát.
Závěr měsíce 24. 10. 2017 patřil k největší podzimní akci „Strašidláckému trojčení“. Akci jsme zahájili
odpoledne společným dlabáním dýní s rodiči. Když byly všechny dýně vydlabány, vydali jsme se
na strašidelný průvod obcí. Poté se někteří odvážlivci s rodiči rozloučili a vydali se na strašidelné
přespání do školky. Po vydatné večeři, nás čekala stezka odvahy a za odměnu na dobrou noc, jsme si
pustili strašidelnou pohádku.
30. října jsme zahájili půlroční Muzikohrátky s Pavlem Jasanským, který nás postupně naučil, jak
zacházet s bubny a jak dobře bubnovat na africké bubny djembe a na jiné hudební nástroje.
První listopadový den jsme vyrazili na velký společný výlet do Dýňového světa. Prohlédli jsme si, co
vše se dá z dýní vyrobit, proběhli se v dýňovém bludišti a prozkoumali strašidelnou půdu.
8. a 15. 11. nás ve školce opět navštívila Bára Cejpková a doplnila svůj projekt „Zdravé zoubky“ o nové
informace a zkontrolovala, jak jsme se naučili zoubky čistit.
V týdnu od 20. – 24. listopadu jsme se vydali s naším celoročním projektem – Cesta kolem světa
do Ameriky. Navštívil nás náš kamarád Kevin z Ameriky, naučil nás pár nových anglických slovíček,
zahrál si s námi hru Saimon says, opekli jsme si na ohni pro Ameriku typické marshmellow a ochutnali
z naší kuchyně výborné americké hamburgery.
28. listopadu se odpoledne naše škola proměnila ve velké adventní dílny, kde jsme společně s rodiči
vyrobili spoustu krásných výrobků na vánoční jarmark.
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Konec měsíce 30. listopadu patřil tolik očekávané „Vánoční besídce a jarmarku.“ Pro rodiče
a kamarády jsme si připravili cestovatelskou besídku po světě a Dubínci zahráli pohádku o Vánočce.
Když besídka skončila, všichni jsme se společně s rodiči vydali na vánoční jarmark.
6. prosince proběhlo ve škole a školce „Taktické cvičení – hoří škola“. Cvičení bylo připraveno
ve spolupráci s HZS Chrudim – Milanem Hodkem. Zúčastnily se ho i jednotky SDH Heřmanův Městec
a SDH Morašice. Cílem byla rychlá evakuace dětí, žáků a zaměstnanců školy a následná evakuace osob,
které se ven nedostaly. Na závěr bylo cvičení zhodnoceno a než hasiči odjeli zpět na základny, ukázali
dětem veškerou techniku.
8. 12. 2017 nás ve školce navštívil Mikuláš, čert a anděl a za pěkné písničky a básničky nám předal
nadílku, kterou si pro nás přichystal.
10. prosince jsme společně se zpěváčky ze základní školy vystoupili v Přelouči v domově U Fontány.
Přijeli jsme navodit příjemnou vánoční atmosféru všem babičkám a dědečkům, kteří se na nás přišli
podívat.
V týdnu od 11. do 15. prosince jsme se v rámci projektového týdne podívali do Ruska. Ochutnali jsme
ruský boršč z místní školní kuchyně, dozvěděli jsme se nové informace o Rusku a navštívit nás přišla
i paní Makešová z Janovic, která nám přečetla rusky pohádku, naučila nás nová slovíčka a ukázala nám
známá ruská místa.
22. prosince jsme odvezli nadílku pro děti z Domu na půli cesty v Chrudimi. V průběhu prosince nosily
děti hračky z domu, se kterými si už nehrají a poslouží ještě jiným dětem. Do sbírky se zapojili i rodiče
a děti ze spádových obcí, které ještě naši školu nenavštěvují.
21. prosince jsme se sešli i se školáky v ZŠ u stromečku a společně si zazpívali vánoční koledy.
Ve čtvrtek 21. prosince nás ve školce navštívil Ježíšek. Postupně jsme společně rozbalovali dárečky
a užívali si nových hraček po celý den.
Měsíc prosinec jsme uzavřeli největší akcí roku 22. prosince Vánočním koncertem v kostele Sv. Víta.
Společně s rodiči, babičkami, dědečky a kamarády jsme se zastavili a navodili krásnou, pohodovou
vánoční atmosféru.
12. 1. 2018 Jsme se ve školce rozloučili s paní učitelkou Marťou Pošíkovou, kterou čeká milá povinnost
– mateřská dovolená.
V lednu od 8. do 12. ledna jsme se vydali na Cestu kolem světa – do Grónska. Projeli jsme se na psím
spřežení, vyrobili jsme si ovocné nanuky a ochutnali rybí speciality.
V měsíci lednu jsme zahájili Jógu s paní Limberskou, která k nám do školky bude po celý leden
pravidelně docházet.
V lednu jsme s dětmi opět jako každoročně obešli obec Morašice s „Tříkrálovou sbírkou“.
26. ledna poprvé zavítali naši předškoláci na návštěvu do 1. třídy. Vyzkoušeli si výuku českého jazyka
společně s prvňáčky. Ve škole se jim velice líbilo a těší se na další návštěvu.
V neděli 4. února jsme se sešli na obecním úřadě v Morašicích a přivítali zde 4 nové občánky Morašic.
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V průběhu února a března zájemci o lyže navštěvovali lyžařské kurzy pod vedením zkušených lektorů
ze Ski Fanatic v Hlinsku.
V pátek 9. února jsme se vydali společně s 1. a 2. třídou do Chrudimi na Správu a údržbu silnic, kde
pro nás měli přichystán den otevřených dveří – Mladí cestáři. Prohlédli jsme si zde různé stroje, které
pomáhají lidem v jejich práci, malovali na velkou zeď a jezdili na bobech na sněhu.
V týdnu od 12. do 16. února jsme ve školce uspořádali projektový týden – Cesta kolem světa.
Tentokrát jsme zajeli do Brazílie. Ochutnali jsme speciální brazilské pokrmy, vydali se na cestu
do pralesa a na závěr týdne jsme uspořádali pravý brazilský karneval.
21. února jsme ve školce uspořádali „Zimní olympiádu“. Děti si tak po družstvech zkusili několik
disciplín, jako například: Hokej, skoky na lyžích, skeleton, curling a biatlon.
22. února se zúčastnili předškoláci návštěvy v první třídě na jednu vyučovací hodinu. Zkusili si tak, jak
jsou či nejsou připravené do školy a co je ještě potřeba zlepšit.
V pátek 23. února jsme se společně s první třídou vydali do Chrudimského divadla, kde jsme shlédli
pohádku „O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů“. Pohádka byla zaměřena na třídění
odpadů.
V týdnu od 5. do 9. března jsme ve školce měli projektový týden – Cesta kolem světa a vydali jsme se
do Japonska. Ochutnali jsme výborné japonské pokrmy, naučili se napsat své jméno japonským
písmem a uspořádali jsme ochutnávku čajů, kde nás navštívila pravá geisha.
21. března se znovu vydali naši předškoláci na celé dopoledne do školy, kde si vyzkoušeli výuku
českého jazyka a prvouky.
Ve čtvrtek 22. března nás ve školce navštívila Erika Slavíková a Michal Půlpán s krásně připraveným
programem – Základy první pomoci. Dětem více přiblížili, co je potřeba udělat, když najdou někoho
zraněného, zkusili jsme si i základy resuscitace a na závěr jsme si prohlédli sanitu a zkusili jízdu
na nosítkách.
V průběhu března jsme se zúčastnili soutěže „O nejoriginálnější kraslici“, kterou pořádalo město
Heřmanův Městec. Do soutěže jsme vyrobili 2 kraslice a jedna z nich se umístila na krásném 3. místě.
V úterý 3. dubna se naše škola a školka proměnila v Aprílovou školu. Všichni zaměstnanci si vylosovali
jiné pracovní pozice a bylo na nich, aby svůj nový post zvládli co nejlépe. Celý den děti velmi kladně
hodnotily a změnu uvítaly.
V úterý 10. dubna se v základní škole konal zápis do první třídy. Celkem přišlo k zápisu 17 dětí. Naši
předškoláci si zápis s cestou kolem světa moc užili. Procestovali Evropu, Afriku, Japonsko a Ameriku.
Ze školky se dostavilo k zápisu 13 dětí, ale dvě z nich zažádaly o odklad školní docházky, a ještě s námi
rok pobudou ve školce.
Ve čtvrtek 12. dubna odpoledne, jsme uspořádali společné „Bubnování s rodiči“. Děti, které půl roku
pravidelně navštěvovali muzikohrátky s Pavlem, předvedly rodičům, co se naučily a na závěr si i s rodiči
zabubnovaly. Ve volné chvíli společně vyráběly dopravní prostředek na společné školkové tablo. Děti
pro rodiče připravily zdravé mrkvové jednohubky a upekly „Australskou buchtu“.
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V pátek 13. dubna nás ve školce navštívila policie ČR se svým preventivním programem. Děti se
dozvěděly, jak se chovat na silnici při chůzi a jízdě na kole, prohlédly si vybavení pořádkové policie
a vyzkoušely si ho. Na závěr si prohlédly i policejní auto.
Ve středu 18. dubna k nám do školky zavítalo divadlo Kamila Kouly s pohádkou „O pejskovi a kočičce“.
V týdnu od 16. do 20. dubna jsme ve školce cestovali do Austrálie a užili si tak Australský týden.
Společně jsme upekli australskou buchtu, udělali speciální australské jednohubky a vydali se
ke kamarádovi Tomíkovi Culkovi do Lánů podívat se na klokana Čendu.
Ve středu 25. dubna opět zavítali naši předškoláci na celé dopoledne do školy. Vyzkoušeli si tak školní
výuku, která je za chvilenku čeká.
V pondělí 30. dubna nás ve školce navštívila Olga Sigid s programem cesta kolem světa. Děti se tak
seznámily s 5 jazyky z cizích zemí a naučily se základní slovíčka.
V průběhu května a června se děti zúčastnily předplavecké výuky v Chrudimském plaveckém bazénu.
10. května jsme měli ve školce přijímací řízení pro nové děti. Celkem se dostavilo 23. zájemců, přijato
jich bylo pouze 13.
O víkendu 12. května jsme se zúčastnili dalšího „Festiválku na klíček“ ve Slatiňanech s naším pěveckým
programem.
V úterý 15. května se vydali naši předškoláci na předposlední návštěvu do školy.
Ve středu 16. května nám prvňáčci z naší ZŠ zahráli pohádky „Boudo budko“ a „Červená Karkulka“.
Vše se jim velmi povedlo.
V pátek 18. května k nám do školky zavítal projekt „Plackohraní“. Pod vedením zkušeného lektora si
děti vyráběly dárečky - zrcátka pro maminky, klíčenky pro tatínky a pro sebe placku na tričko či batoh.
V týdnu od 28. 5. do 1. 6. 2018 jsme ve školce měli další projektový týden a tentokrát jsme cestovali
do Itálie. Ochutnali jsme výbornou italskou kuchyni a vydali se k místnímu Italovi Maurovi, který nám
pověděl, jaké to je žít v Itálii, seznámil nás s jejich kulturou a připravil nám výbornou pravou italskou
pizzu. Po celou dobu na nás mluvil pouze italsky, jeho manželka Boženka nám vše s ochotou překládali.
V úterý 29. května jsme připravili pro rodiče besídku ke dni maminek a tatínků. Lískulky zde vystoupily
s pásmem lidových řemesel, Dubínci cestovali po světě a vše zakončili tanečkem z filmu „Pomáda“.
Ve středu 30. května jsme za odměnu vyrazili do Chrudimi k Pavlíčkům do Kaktusária. Prohlédli jsme
si nepřeberné množství nádherných kaktusů, některé byly i velmi vzácné. Poté jsme přejeli do divadla
na baletní představení „Labutí jezero“ v podání žáků ze ZUŠ Chrudim.
V pondělí 4. června jsme si ve školce udělali dětský sportovní den. Čekalo nás hodně sportovních
překážek, jízda na koloběžce, hod míčem na koš, skákání na trampolíně a další.
V úterý 5. 6. 2018 jsme vyrazili do Chrudimi na „Dopravní hřiště“, kde jsme si vyzkoušeli jízdu dle
dopravních předpisů a naučili se tak správnému chování na silnici i mimo ni.
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V pátek 8. června si pro nás školáci připravili muzikálové představení „Tři bratři“.
Ve čtvrtek 21. června naši předškoláci trávili celý den ve škole a školní družině. Zkusili si, jaké to je být
předškolákem a co je po prázdninách čeká.
V pondělí 25. června si pro nás 4. a 5. třída ZŠ připravila „Cestu kolem světa“. Vydali jsme se na dalekou
cestu kolem rybníka Orlík, po cestě jsme navštívili několik zemí, kde jsme plnili různé úkoly. Například
v Japonsku jsme se učili jíst hůlkami, v Americe jsme měli ochutnávku potravin se zavázanýma očima.
Na závěr jsme se naučili africký tanec a dali si výborný kotlíkový guláš.
V úterý 26. června jsme slavnostně zakončili cestovatelský rok na zahradní slavnosti. Na návštěvu
k nám přijeli černoši z Afriky se svým doprovodným programem, obdarovali nás všechny za cestování
a plnění úkolů po celý rok a na závěr pasovali naše předškoláčky na školáčky.
Školní rok jsme zakončili ve čtvrtek 28. června plavbou parníkem v Pardubicích. Projeli jsme si trasu
pod Kunětickou horu a zpět a viděli, jak funguje plavební komora.

8.5

Prezentace školy

Veškeré aktivity prezentuje škola na webových stránkách školy. O dění ve škole a o všech akcích jsou
rodiče informováni prostřednictvím těchto webových stránek, kde mají možnost odběru aktuálních
informací do vlastní e-mailové schránky. Rodiče tak mají stále aktuální informace o dění ve škole
a o chystaných akcích.
Na všechny akce pořádané školou byly vyrobeny a vylepovány plakáty, případně předávány pozvánky.
Veřejnost je informována i v místním zpravodaji Venkov, který vydává obec Morašice. Škola byla
prezentována i v Chrudimském deníku. V květnu proběhlo ve škole natáčení zpravodajského příspěvku
pro ČT - nedostatek míst ve školách.
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9

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V tomto školním roce nebyla v naší škole provedena inspekce.
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10 Základní údaje o hospodaření školy
Škola hospodaří s finančními prostředky od MŠMT, od zřizovatele a získanými z vlastních i dalších
zdrojů (zejména dotační tituly). Přehled hospodaření školy za rok 2017 uvádí následující tabulka:
NÁKLADY
celkem
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
v tom Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Odpisy
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Daň z příjmů
v tom Daň z příjmů

7 160 848
7 160 848
748 424
148 741
80 891
2 311
137 210
4 251 096
1 353 627
10 293
156 116
29 528
12
203 826
38 773
0
0

VÝNOSY
celkem
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje služeb
v tom Čerpání fondů

7 162 308
716 172
657 300
46 815

Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
v tom Úroky
Výnosy z transferů
v tom Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

12 057
0
0
6 446 136
6 446 136

Výsledek hospodaření

1 460
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11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
11.1 Rozvojový program MŠMT “Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství“
V uvedeném rozvojovém programu získala škola 118 815 Kč na zvýšení platů.

Škola nebyla zapojena do mezinárodních programů.
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12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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13 Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů
Ve spolupráci s rodičovským spolkem MOMA Morašice, z. s. je realizován projekt reg.
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007260 s názvem „Podpora rodičů dětským klubem MOMA při ZŠ
Morašice, Chrudim“. Provozováním dětského klubu v nedaleké budově a zčásti v budově školy
podporuje rodičovský spolek MOMA možnost umístění všech žáků do odpoledních aktivit
organizovaných při škole.
Škola připravovala v tomto školním roce podklady pro žádost do Šablon II z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt by měl být realizován od září 2018 do srpna 2020. Žádost byla
podána 28. srpna 2018.
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14 Zapojení školy do dalších projektů realizovaných jinými institucemi
14.1 Projekt Ovoce a zelenina do škol
Po celý školní rok byla naše škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, díky němuž
dostávají žáci základní školy zdarma čerstvé ovoce či zeleninu nebo ovocné a zeleninové šťávy. Dodávky
ovoce a zeleniny zajišťuje firma Gira fruit Kutná Hora.

14.2 Projekt Školní mléko
Na základě uzavřené smlouvy s o. p. s. Laktea dostávají děti a žáci naší školy dotované mléko a mléčné
výrobky. Ve škole proběhla i ochutnávka různých mléčných výrobků.

14.3 Projekt Les ve škole
Naše škola je zapojena do mezinárodního výukového programu o lese, který běží v 21 zemích světa
a jehož koordinátorem v České republice je Sdružení TEREZA. V rámci programu získáváme metodiky
pro realizaci výuky v duchu aktivního učení. Žákům zprostředkováváme přímý kontakt s přírodou,
umožňujeme výuku v přírodě - v lese i na školní zahradě. Výuku v přírodě realizují vyučující
v jednotlivých předmětech dle aktuálních možností. Koncem školního roku organizujeme celoškolní
celodenní projekt v přírodě tematicky zaměřený dle celoročního projektu školy.

14.4 Projekt RECYKLOHRANÍ
Recyklohraní - školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení.
V rámci projektu sbíráme vysloužilé malé elektrospotřebiče a baterie. V osvětové části projektu si
povídáme o starých elektrospotřebičích, pomocí pracovních listů se seznamujeme s druhy odpadů,
s jejich tříděním a následnou recyklací.
Za odevzdané elektrospotřebiče a baterie získává škola odměny - v uplynulém období jsme obdrželi
tašky na třídění odpadu, knihy do školní knihovny, popisovače na tabule, sešity a materiál na pracovní
vyučování.

14.5 Projekt Dětský klub MOMA
Ve spolupráci s rodičovským spolkem MOMA Morašice, z. s. je realizován projekt reg.
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007260 s názvem „Podpora rodičů dětským klubem MOMA při ZŠ
Morašice, Chrudim“. Provozováním dětského klubu v nedaleké budově a zčásti v budově školy
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podporuje rodičovský spolek MOMA možnost umístění všech žáků do odpoledních aktivit
organizovaných při škole. Rodiče tak mají možnost zajištění umístění všech žáků ZŠ do družiny či klubu.
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15 Spolupráce se sociálními partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola úzce spolupracuje zejména se zřizovatelem školy – obcí Morašice. Ředitelka školy se účastní
všech zasedání zastupitelstva obce, na pozvání i rady obce.
Nadále pokračuje spolupráce s Mateřskou školou Mladoňovice, pokračuje i spolupráci s dalšími
okolními mateřskými i základními školami - ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota, ZŠ a MŠ Stolany. V rámci
spolupráce jsme nabídli rodičům umístění dětí z naší mateřské školy do Mladoňovic v době, kdy byla
naše škola zavřená. Tato možnost byla nabídnuta i naopak dětem z Mladoňovi a Stolan v době, kdy
byla v provozu naše škola. V rámci spolupráce organizujeme dle možností pro děti společná divadelní
představení a setkání v jedné či druhé mateřské škole.
Velmi blízkým partnerem školy je Morašické mateřské centrum MOMA, které zde organizuje aktivity
pro rodiče s dětmi. V letošním školním roce nebylo organizováno cvičení pro rodiče s dětmi z důvodu
omezených prostor školy. MOMA spoluorganizuje některé kroužky a další aktivity pro děti a žáky.
Zajišťuje finanční prostředky pro organizované aktivity dětí a žáků (sponzorské dary) a podílí se na
financování akcí školy. V období hlavních prázdnin pořádalo centrum v naší škole dvoutýdenní
příměstský tábor pro žáky ZŠ, který byl financován z projektu.
Zapojili jsme se i do užší spolupráce s MAS Železnohorský region. Zapojujeme se do realizace jejich
projektů a pomáháme při prezentaci již realizovaných aktivit. Zároveň se účastníme jimi pořádaných
vzdělávacích aktivit pro pedagogy.
Škola spolupracuje se Střediskem výchovné péče Archa Chrudim, Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Chrudimi a Skutči a SPC Svítání Pardubice.
V rámci kroužku zpívání úzce spolupracujeme s Domovem sociálních služeb Slatiňany. Jejich klientka
navštěvuje pravidelně jednou týdně naši školu. Další klienti s námi společně vystupují při různých
příležitostech.
Nadále spolupracujeme s Dětským oddílem Berušky Lány, který se zaměřuje zejména na volnočasové
aktivity dětí a mládeže v přírodě.
Spolupráce probíhá i s organizací Ski Fanatic, která organizuje pro děti a žáky lyžařské a snowboardové
kurzy.
Pokračujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Heřmanově Městci. Jedná se o spolupráci
v oblasti volnočasových aktivit – pomoc při organizování kroužku keramiky pro žáky ZŠ. Dále využíváme
možnosti navštívit dopravní hřiště při DDM v rámci dopravní výchovy, žáci zde absolvují i výuku.
Pokračujeme ve spolupráci se školami, kam odešli naši žáci na druhý stupeň ZŠ: Základní škola Dr. Peška
Chrudim, Základní škola Heřmanův Městec, Základní škola Bojanov a Základní škola U Stadionu
Chrudim.
Základní škola navázala na spolupráci naší MŠ s Domem na půli cesty v Chrudimi - děti věnovaly
místním dětem své hračky jako vánoční dárek.

29

Velmi dobře funguje i spolupráce s rodiči, rodiče mají možnost vyjadřovat se k záměrům a plánům školy
a aktivně se zapojit do dění ve škole.
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16 Přílohy
16.1 Plakáty, pozvánky
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16.2 Z tisku

Chrudimský deník 11. 10. 2017
„Naši prvňáčci“
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Chrudimský deník 9. 5. 2018
Rozhovor s naší paní učitelkou Ivou Malinovou Hovorkovou nejen o Morašickém klíčku.
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Natáčení České televize - zpravodajství
5. 5. 2018 a následně 7. 5. 2018 byly vysílány v pořadu Regionální hodina a Zprávy z regionů
reportáže z naší školy. Reportáže se týkaly rozrůstající se školy, počtu míst ve škole a prostory, kde
škola vyučuje. Zajímavostí byla naše výuka v hasičárně či v místním hostinci.

44

16.3 Certifikáty, diplomy, poděkování
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16.4 Fotogalerie
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