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Úvodem 

 

Škola byla otevřena 1.9. 1972. 

Město Pardubice zřídilo usnesením zastupitelstva města číslo 78/V-11/94 ze dne 2.11. 1994 

tuto školu ke dni 1.1. 1995 jako příspěvkovou organizaci. 

Zastupitelstvo města Pardubice dne 29.4. 2003 rozhodlo o sloučení školy se Základní školou 

Pardubice – Polabiny, Mozartova 449 a postupném útlumu výuky na 2. stupni v budově 

v Mozartově ulici. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 7.1. 2004 žádost o sloučení škol 

podanou Statutárním městem Pardubice a svým rozhodnutím čj. 31333/03-21 mění zařazení 

do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení takto: s účinností od 1.7. 2004 byla 

v síti zařazena jedna škola s názvem Základní škola Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše 344, 

odloučeným pracovištěm této školy je budova v Mozartově ulici  449. 

Rozhodnutím zastupitelstva města Pardubic a potvrzením MŠMT škola skončila svoji činnost 

na odloučeném pracovišti k 1.7. 2010. Budova v Mozartově ulici přešla pod Krajský úřad 

Pardubického kraje.  

Škola je jednou ze dvou základních škol okresu Pardubice, v níž jsou třídy s rozšířeným 

vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Souhlas ke zřizování těchto tříd získala 

k 1. 9. 1987. Žáci v těchto třídách mají více hodin matematiky, informatiky, biologie i chemie 

v rámci nepovinných či povinně volitelných předmětů. S přijetím na střední školy všech 

druhů nemají vůbec žádné problémy a jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách je více než 

80 procentní.  

Od září 2011 má škola na prvním stupni třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy. Děti 

mají navíc nepovinné předměty výtvarná a pohybová výchova.  

Od ledna roku 2015 má škola upravený název:                                                                   

Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 
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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola Pardubice-Polabiny, 

npor. Eliáše 344  

adresa školy npor. Eliáše 344, Pardubice, 530 09 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 60 15 90 22 

IZO 060 159 022 

identifikátor školy 600 096 327 

vedení školy ředitel: Mgr. František Němec 

zástupce ředitele pro 2. stupeň:  

Mgr. Alena Vlčková 

zástupce ředitele pro 1. stupeň:  

Mgr. Bořivoj Hezký 

kontakt tel.: 464 629 941 

fax: 464 629 948 

e-mail: zspol3@zspol3.cz 

www: www.zspol3.cz 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Statutární město Pardubice 

adresa zřizovatele Pernštýnské nám. 1, Pardubice, 530 21 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Základní škola 725 žáků 

Školní družina 300 žáků 

Školní jídelna ZŠ 900 žáků 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu  

1. stupeň ZŠ 18 455 25,28  

2. stupeň ZŠ 10 240 24,0  

Školní družina 8 230 28,75  

Školní jídelna ZŠ x 732 strávníků  653 žáků  

 

Komentář: Počet žáků na začátku školního roku byl 695 žáků, počet tříd celkem 28. 

 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 44 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

10 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano 

Sportovní zařízení 2 tělocvičny, gymnastický sálek a venkovní 

hřiště 

Dílny  1 
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Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

vybavení je vyhovující a je postupně 

obměňováno 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty vybavení je vyhovující a je postupně 

obměňováno 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

vybavení je vyhovující a je postupně 

obměňováno 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

vybavení je vyhovující a je postupně 

obměňováno 

 

Komentář: Vybavení je vyhovující a je postupně obměňováno. 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení zřízena k 1.1. 2006 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt Ing. Mgr. Pavel Krátký (od 1.1. 2012) 

kratky@elien.cz  

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

Název Společnost přátel Základní školy v 

Pardubicích – Polabiny III npor. Eliáše 344  

Zaměření - zajišťování kontaktu mezi zákonnými 

  zástupci žáků školy a vedením školy 

- organizování a finanční podpora kulturních 

  a sportovních akcí pro žáky školy a jejich 

  zákonné zástupce 

- zlepšování materiálního vybavení školy 

- organizování a finanční podpora akcí 

  v oblasti environmentální výchovy žáků 

  školy 

Kontakt Ing. Mgr. Pavel Krátký  

kratky@elien.cz 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy, učební plány 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

Základní škola  RVP - ZV 1. až 9. ročník  

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP – ZV - „Ve třech se to lépe táhne“ 1.B, C, D,  2.C, D,  

3.B,C, 4.B, C, D 5.B, 

C, 6.B, C, 7.B, 8.B, 

9.B, C 

ŠVP – ZV - „Ve třech se to lépe táhne“ 

rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů 

6.A, 7.A, 8.A, 9.A 

ŠVP – ZV - „Ve třech se to lépe táhne“ 

rozšířená výuka estetické výchovy 

1.A, 2.A, B, 3.A, 4.A, 

5.A 
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2.3 Učební plány 

Učební plán školního vzdělávacího programu Ve třech se to lépe táhne 
  

 
1. -  9.r. 

               Učební plán vzdělávacího programu Ve třech se to lépe táhne pro třídy s RVEV 

 
I.A,B, II.A, III.A, IV.A, V.A 

           Učební plán vzdělávacího programu Ve třech se to lépe táhne pro třídy s RVMaPP 

 

VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A 
          

  

Předmět Ročník 
   1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 

Český jazyk 9 9 10 10 9 9 8 8 7 7 5 5 4 4 4 4 5 5 

Anglický jazyk         3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Další cizí jazyk                         2 2 2 2 2 2 

Matematika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 

Prvouka 1 1 2 2 2 2                         

Přírodověda             2 2 2 2                 

Vlastivěda             2 2 2 2                 

Chemie                             2 2 2 2 

Fyzika                     2 2 2 2 2 2 2 2 

Přírodopis                     2 2 2 2 2 2 1 1 

Zeměpis                     2 2 1 1 2 2 1 1 

Dějepis                     2 2 2 2 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví                     1 1 1 1 1 1 0 0 

Občanská výchova                     1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 

Člověk a svět práce                     1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Informatika                 1 1 1 1 1 1         

Volitelné předměty                         1 1 1 1 2 2 

Nepovinné předměty   1+1   1+1   1+1   1+1   1+1   1           1 

Týdenní dotace                                     

P+V předmětů 20 20 22 22 24 24 26 26 26 26 30 30 30 30 32 32 30 30 

Týdenní dotace                                      

celkem 20 22 22 24 24 26 26 28 26 28 30 31 30 30 32 32 30 31 

                   Nabídka volitelných předmětů:  
                7.roč. - Výtvarná výchova - VVv, Sportovní výchova - VSv, Dramatická tvořivost - VDt 

    8.roč. - Práce na počítači - VPp, Výtvarná výchova - VVv, Ekologie - VEk, Dramatická tvořivost - VDt 
 9.roč. - Práce na počítači - VPp, Výtvarná výchova - VVv, Seminář z historie - VDěj 

      
 

                  Nabídka volitelných předmětů pro třídy s RVMaPP:  
            7.roč. - Aplikovaná matematika 

                8.roč. - Informatika - VInf, Chemicko-biologická praktika - VChB 
         9.roč. - Informatika - VInf, Chemicko-biologická praktika - VChB 
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                   Nabídka nepovinných předmětů: 
                1. - 5.roč. - třídy s RVEV: Výtvarná výchova - NVv, Pohybová výchova - NPv   

      6. a 9.roč. - třídy s RVMaPP: Nepovinná matematika - 6. a 9.roč. 
         

 

             
              

  3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 1. stupeň ZŠ 

2 učitelka 1,0 nad 32 VŠ 1. – 5. r. ZŠ 

3 učitelka 1,0 nad 19  VŠ 1.- 4. r. ZŠ 

4 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 1. stupeň ZŠ 

5 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 1. stupeň ZŠ 

6 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 2. stupeň ZŠ Čj + Ov 

7 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 1. stupeň ZŠ 

8 učitelka 1,0 nad 12  VŠ 1.- 4. r. ZŠ 

9 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 1. stupeň ZŠ 

10 učitelka 1,0 nad 27 VŠ 1. stupeň ZŠ 

11 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 1. stupeň ZŠ 

12 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 1. stupeň ZŠ 

13 učitelka 1,0 nad 27 VŠ 1. stupeň ZŠ 

14 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ Z 

15 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ Ch + Čj 

Speciální pedagogika 

16 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 1. stupeň ZŠ 

17 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 1. stupeň ZŠ 

18 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 1. stupeň ZŠ 

19 učitel 1,0 do 6 let VŠ 2. stupeň ZŠ Čj + Nj 

20 učitel 0,59 nad 32 VŠ 2. stupeň ZŠ Ch 

21 učitel 0,91 nad 32 VŠ pro SŠ Hv  + Rj 

22 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ Rj + Aj 

+ Ov 

23 učitelka 1,0 nad 27 VŠ 2. stupeň ZŠ Tv + Rj 

24 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 2. stupeň ZŠ M 

25 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 2. stupeň ZŠ Aj + Nj 

26 učitel 1,0 nad 12 VŠ 2. stupeň ZŠ M + F 

27 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 2. stupeň ZŠ M + Ch 

28 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ Rj + D 

+ Aj 

29 učitel 1,0 nad 6 VŠ 2. stupeň ZŠ Tv 

30 učitelka 1,0 nad 27 VŠ 2. stupeň ZŠ Čj + Vv 

31 učitelka 1,0 do 12 VŠ 2. stupeň ZŠ Př + Ch 

32 učitelka 1,0 do 6 VŠ 2. stupeň ZŠ Tv + Nj 

33 učitelka 0,13 nad 32 VŠ 2. stupeň ZŠ 

34 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ F + Ch           
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35 učitel 1,0 do 12 VŠ pro SŠ D + F 

36 učitel 1,0 nad 12 VŠ 2. stupeň ZŠ F + 

základy techniky 

37 učitel 1,0 nad 12 VŠ pro SŠ Čj + Ov 

38 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 3. stupeň D + Vv 

39 zástupce 

ředitele 

1,0 nad 12 VŠ 1.- 4. r. ZŠ 

40 ředitel 1,0 nad 19 VŠ 5. – 12. r. D + 

pedagogika 

41 zástupkyně 

ředitele školy 

1,0 nad 27 VŠ 1. stupeň ZŠ,  4. – 5. 

r Aj 

42 vychovatelka 0,46 nad 19 SŠ střední pedagogické 

43 vychovatelka 1,0 nad 27 SŠ střední pedagogické 

44 vychovatelka 1,0 nad 27 SŠ střední pedagogické 

45 vychovatelka 0,54 nad 6 SŠ střední pedagogické 

46 vedoucí 

vychovatelka 

1,0 nad 19 SŠ střední pedagogické 

47 vychovatelka 1,0 nad 27 SŠ střední pedagogické 

48 vychovatelka 1,0 nad 12 SŠ střední pedagogické 

49 vychovatelka 0,54 nad 12 SŠ střední pedagogické 

50 asistentka 

pedagoga 

0,525 nad 12 SŠ asistence 

51 asistentka 

pedagoga 

0,55 nad 12 SŠ asistence 

52 asistentka 

pedagoga 

0,525 nad 12 SŠ asistence 

53 školní 

psycholožka 

0,60 do 6 let VŠ psychologie 

 

Komentář: Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci. 

 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 98 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 98 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Komentář: Téměř všichni pedagogičtí pracovníci jsou aprobovaní ve výuce. 

 

  

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 3 6 17 1 12 0 4 2 3 10 39 
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Komentář: Většina pedagogických pracovníků je ve věku 35 – 55 let. 

Pedagogové mají dostatečnou praxi a zkušenosti s výukou a vzděláváním žáků. 

 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 mzdová účetní 0,6 SŠ 

2 kuchařka 1,0 SOU 

3 kuchařka 1,0 základní 

4 kuchařka 1,0 SOU 

5 uklízečka 1,0 SOU 

6 vedoucí ekonomického 

úseku 

1,0 SŠ 

7 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

8 uklízečka 1,0 SOU 

9 uklízečka 1,0 SOU 

10 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 

11 kuchařka 1,0 SOU 

12 uklízečka 1,0 základní 

13 kuchařka 1,0 SOU 

14 školník 1,0 SOU 

15 uklízečka 1,0 SOU 

16 uklízečka 0,75 SOU 

 

Komentář: Všichni nepedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady. 

 

 
 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2016/17 

4 125 20 29 

 

Komentář: Zápis proběhl 10. a 11. února 2016. 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení na SŠ 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 2 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  

ročníků přijato:  

Gymnázia 

 

(K) 

obchodní 

akademie 

(M) 

zdravotní 

školy 

(M) 

průmyslové 

školy 

(M) 

ostatní 

střední školy 

(M) 

střední 

odb.učiliště 

(L)  

celkem 

  

12 4 4 15 5 1 41 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 1 0  0 6 0 7 

  

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

11 2 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

60 2 

  

Komentář:  

Vycházející žáci byli při rozhodování o budoucím vzdělávání podpořeni: 

- účastí školy v projektech podporujících technické vzdělávání 

- exkurzemi do pardubických, zejména technicky zaměřených středních škol 

- skupinovými návštěvami IPS Úřadu práce v Pardubicích 

- návštěvou Burza středních škol  

- zájmovými dotazníky.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

 

1. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno 

I.A 28 28 28 0 0 

I.B 27 27 27 0 0 

I.C 27 27 27 0 0 

I.D 25 25 25 0 0 

II.A 23 23 22 0 0 

II.B 21 21 21 0 0 

II.C 19 18 16 1 0 

II.D 21 21 14 0 0 

III.A 28 28 26 0 0 

III.B 28 28 16 0 0 

III.C 27 27 24 0 0 

IV.A 25 25 19 0 0 

IV.B 24 24 14 0 0 

IV.C 23 23 8 0 0 

IV.D 23 23 13 0 0 

V.A 28 28 24 0 0 

V.B 25 24 11 1 0 

V.C 28 27 21 1 0 

Celkem 450 447 360 3 0 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI.A 27 27 24 0 0 

VI.B 27 27 5 0 0 

VI.C 22 20 13 2 0 

VII.A 25 25 12 0 0 

VII.B 29 28 1 1 0 

VIII.A 28 28 20 0 0 

VIII.B 24 21 6 3 0 

IX.A 23 23 8 0 0 

IX.B 18 18 1 0 0 

IX.C 19 19 1 0 0 

Celkem 242 236 91 6 0 

Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 450 360 3 0 

2. stupeň 242 91 6 0 

Celkem 692 451 9 0 
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Komentář: Třídy na II.stupni 6.A, 7.A, 8.A, 9.A jsou výběrové třídy s rozšířenou výukou  

                  matematiky a přírodovědných předmětů, jejich výsledky tomu odpovídají. 

 

 

Přehled o chování 

1. stupeň       

 

Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I.A 28 13 0 0 0 0 

I.B 27 17 0 0 0 0 

I.C 27 13 0 0 0 0 

I.D 25 16 0 1 1 0 

II.A 23 5 0 1 0 0 

II.B 21 21 0 0 0 0 

II.C 19 12 0 0 0 0 

II.D 21 8 0 0 0 0 

III.A 28 14 0 0 0 0 

III.B 28 7 0 1 3 2 

III.C 27 27 0 0 0 0 

IV.A 25 9 2 3 0 0 

IV.B 24 14 0 0 0 0 

IV.C 23 8 0 8 1 1 

IV.D 23 4 0 1 1 0 

V.A 28 8 2 2 0 0 

V.B 25 17 0 2 1 1 

V.C 28 7 3 4 0 0 

Celkem 450 220 7 23 7 4 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI.A 27 12 10 1 4 1 0 0 

VI.B 27 6 6 4 4 0 0 0 

VI.C 22 19 2 1 0 0 0 0 

VII.A 25 11 6 4 2 0 0 0 

VII.B 29 5 5 1 3 1 1 0 

VIII.A 28 10 10 0 0 0 0 0 

VIII.B 24 7 3 1 1 3 2 2 

IX.A 23 0 19 0 0 0 0 0 

IX.B 18 7 2 0 1 0 0 0 

IX.C 19 4 9 14 4 0 0 0 

Celkem 242 81 72 26 20 5 3 2 
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Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 450 220 7 23 7 4 1 0 

2. stupeň 242 81 72 26 20 5 3 2 

Celkem 692 301 79 49 27 9 4 2 

 

 

Komentář: Ve výchovných opatřeních převládají pochvaly třídního učitele a ředitele školy –  

                  pro většinu žáků je toto opatření motivací ke zlepšení chování  

                  napomenutí a důtky nejsou ve škole v tak velkém měřítku, protože se snažíme  

                  nestandardním situacím předcházet. 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 4 0,009 

2. stupeň 135 0,56 

Celkem 139 0,2 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 2. 1 

Autismus 4., 5., 6. 3 

Poruchy učení a chování 2.- 9. ročník 2 s IVP 

76 s opatřením do výuky 

 

Komentář: O žáky s SPU pečují 2 dyslektičtí  

asistenti,  

    u žáků s autismem asistují 3 pedagogické 

asistentky, 

   s žáky pracuje  jedna školní logopedka, dvě 

výchovné  poradkyně a školní psycholožka. 
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5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Průběh a výsledky výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2015/2016 

 Ve školním roce 2015/2016 probíhala ve všech třídách naší školy výuka podle 

Školního vzdělávacího programu „Ve třech se to lépe táhne“, vypracovaného podle 

upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od 1. 9. 

2013. 

V průběhu školního roku byly podle plánů rozvíjeny jednotlivé klíčové kompetence. 

Míra dosažených očekávaných výstupů byla ve všech vzdělávacích oblastech dosažena 

v požadované míře a rozsahu. Ve všech ročnících a předmětech bylo učivo zvládnuto časově i 

obsahově v souladu s ročním plánem a s přihlédnutím ke specifickým potřebám žáků. Metody 

a formy práce uvedené v charakteristikách jednotlivých předmětů byly využívány.  

Téměř ve všech předmětech se vyučující snaží tvořivě začlenit práci prostřednictvím 

interaktivních tabulí, které jsou k dispozici vždy v jedné třídě v 1. – 5. ročníku a v  odborných 

učebnách jazyků, přírodopisu, fyziky a zeměpisu. Vyučující i žáci mají dále k dispozici 

počítačové učebny nejen k výuce informatiky, ale i dalších předmětů. Všechny učebny jsou 

plně využívány. 

K naplnění ŠVP a jeho průřezových témat dochází během vyučovacích hodin, 

projektů, exkurzí a mimoškolních aktivit, za pomoci interaktivní výuky i výuky 

v počítačových učebnách a informačním centru (počítačová učebna s knihovnou). Pro zvýšení 

názornosti výuky je také využíván venkovní altán.  

Velkou pozornost naše škola pravidelně věnuje optimalizaci adaptačního procesu žáků 

a posilování vnitroskupinové soudržnosti nově sestavených tříd. Proto žáci 1. a 6. ročníku 

vyjíždí na začátku školního roku, spolu s třídními učiteli a výchovnými poradci,  

na „Adaptační kurz“. 

 Od 6. do 9. ročníku mohou žáci již tradičně navštěvovat třídu zaměřenou na 

rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Podmínku pro zařazení do této 

třídy je úspěšné zvládnutí výběrového řízení. Výuka je zde provázána se školními výstupy 

našeho ŠVP. 

 

Činnost školní družiny  

Školní družina (dále jen ŠD) ve školním roce 2015/2016 zabezpečovala provoz pro více než 

230 žáků. 

Různorodou činnost v 8 odděleních ŠD zajišťovaly plně kvalifikované vychovatelky. 

Tematické celky dané ve Školním vzdělávacím programu byly obsaženy v činnostech po celý 

školní rok formou kolektivních či individuálních zájmových, vzdělávacích a spontánních 

aktivit, které korespondovaly s odpočinkem, výchovou, hrou a učením dětí. 

Školní družina pro výše uvedené činnosti využívala tělocvičen, školní knihovny, kuchyňky, 

počítačové učebny, školního hřiště, plážového hřiště, nově zbudovaného i stávajícího 

dětského hřiště s prolézačkami a s dopadovou plochou, hrazdy, pískoviště a koše na 

basketbal. 

Pravidelně bylo vedeno 5 zájmových kroužků:  

 pohybová výchova:  pro chlapce                            

 pohybová výchova:  pro dívky                                

 netradiční techniky:  pro začátečníky                      

 saunování    

                                              

Dále byla navštívena 4 pohádková představení v pardubickém Východočeském divadle. 
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Činnosti ŠD konané v průběhu roku 

Září: 

 První akcí  ŠD byla účast na zářijové Staročeské polabinské pouti, kde se tradičně ŠD 

spolupodílela na přípravě zábavných atrakcí pro návštěvníky pouti. 

Říjen: 

 Říjen se nesl ve znamení koní. Také naše děti se postavily na start 

,,Velké pardubické‘‘, kde zdolávaly překážky na dostihové dráze.  

 V tomto měsíci byl také nově uspořádán výlet pro žáky třetích ročníku do ,,Dýňového 

světa‘‘, kde děti prožily spoustu zážitků se zábavným programem na farmě.  

 Již tradičně proběhla ,,Burza sportovních potřeb“, kde měli rodiče možnost prodat či 

zakoupit sportovní vybavení. 

Listopad: 

 V listopadu se ŠD podílela na ,,Dni otevřených dveří“, na kterém uspořádala vánočně 

naladěné výtvarné dílny, které se setkaly s velkým zájmem žáků i rodičů.  

Prosinec: 

 Začátkem adventu se oddělení ŠD proměnila v pohodové a klidné prostředí plné 

vánočních koled, písní a besídek. Rovněž byla uspořádána „Mikulášská besídka“ pro 

nejmenší prvňáčky a „Čertovská překážková dráha“ pro druhý a třetí ročník. 

Leden: 

 V lednu žáci přivítali rok 2016 sportovními soutěžemi. Sportovní soutěž pro děvčata 

s názvem „Švihadlová princezna“ spočívala ve skoku přes švihadlo, která zlepšuje 

koordinaci celého těla.  Pro chlapce byla uspořádána soutěž „Železný princ“, ve které 

otestovali svou obratnost a fyzickou zdatnost v přetahování se lanem. 

Únor: 

 Únor proběhl v duchu masopustního veselí.  ŠD se zúčastnila masopustního průvodu 

Polabinami a vyvrcholením byl „Masopustní karneval‘‘ plný her a soutěží. 

Březen: 

 Březen, měsíc knihy, byl pohádkový. Svoje vědomosti si žáci 2. a 3. ročníků změřili 

v pohádkové vědomostní soutěži ,,Chytrolín‘‘. Pro žáky nejmladší byla rovněž 

uspořádána soutěž „Družinový slavíček“, a to ve zpěvu na téma nejoblíbenějších 

pohádek.  

Duben: 

 V tomto měsící se již tradičně stala školní zahrada dějištěm velkého ,,Čarodějnického 

reje‘‘. Hrou a zábavou se děti snažily pochopit rozdíly mezi dobrem a zlem, 

připomněly si lidové zvyky a tradice. Čarodějové a čarodějky uměli zahánět nemoci 

vařením bylinkových lektvarů, čarodějové provedli odchyt čarodějnic a všichni 

společně ozdobili malováním školní hřiště.  

 Druhý ročník ,,Star Dance“ proběhl ve společenském a moderním tanci, kde 

choreografii, výraz a přesné provedení hodnotila stanovená dětská porota. 

Květen: 

 V měsíci květnu uspořádaly vychovatelky ŠD pro děti vydařený výlet do ZOO ve 

Dvoře Králové nad Labem. 
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Červen: 

 Blížící se konec školního roku byl ve znamení již tradiční události ,,Odpoledne plné 

her‘‘ pořádané k mezinárodnímu Dnu dětí. 

       

Materiální podpora výuky 

V rámci obnovy všech prostor školy proběhla i inovace dalších učeben a kabinetů. Probíhá 

také renovace chodeb, na kterých přibývají místa pro relaxaci žáků. 

Pomůcky a učebnice jsou postupně vyměňovány v rámci finančních podmínek. Dbá se  

na modernizování výuky a zvýšení efektivity (interaktivní tabule = interaktivní učebnice).    

- vybavení školy dalšími sadami stavitelných lavic a židlí do učeben  

- zpříjemňování (nové výmalby) a vybavování dalších odpočinkových míst pro žáky  

      na chodbách školy 

- vybavení dalších učeben I. a  II. stupně novým nábytkem (zabudované skříně), obnova  

      PVC, nová výmalba, oprava svítidel 

- oprava a nátěr zárubní, výměna dveří 

- nové šatny pro I. stupeň, nové skříňky  

- ŠD – nově vybavené herny - nábytek, koberce, hry… 

- herní prvky pro děti ve venkovním areálu školy  

- dopadové plochy k herním prvkům 

- údržba a oprava počítačových sítí 

- orientační systém ve škole 

- nové lavičky v zahradním sadu  

 

Vyučovací formy a metody 

V každodenní výchovně vzdělávací činnosti usilují pedagogičtí pracovníci školy o naplnění 

hlavních úkolů z plánu školy, zejména: 

- podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 

- rozvíjení schopností spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

-    vštěpování zásad zdravého způsobu života 

- pomoc žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu 

s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní 

orientaci 

- zabezpečování dosažení informační gramotnosti všemi žáky 

- usilování o to, aby škola byla místem pohody a dějištěm uvědomělé svobodné aktivity. 

Výchovně vzdělávací práce je v současné době velmi náročná a klademe na ni nejvyšší důraz.  

 

Environmentální výchova (EVVO) 

EVVO je začleněna jako průřezové téma do většiny vyučovacích předmětů. Výuka je  

realizována i v terénu mimo školní budovu v rámci exkurzí či krátkodobých programů 

Ekocentra Paleta, DDM Alfa a dalších. 

V rámci výchovy a vzdělávání byly v uplynulém školním roce naplňovány tyto cíle EVVO: 

1. Naučit žáky základní pojmy z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí 

2. Vést žáky k porozumění přírodních zákonitostí a procesů 

3. Vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí 

4. Naučit žáky sbírat a třídit odpad 

5. Naučit žáky šetřit energií a materiály 

6. Naučit žáky upravovat okolní prostředí a starat se o něj 

7. Naučit žáky vhodně zacházet se školním zařízením a vybavením 

8. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu a stravování 
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Žáci se v průběhu roku podíleli na sběru starého papíru a také elektroodpadu v rámci projektu 

RECYKLOHRANÍ. V průběhu roku bylo zorganizováno několik sběrových rán, do kterých 

se mohli aktivně zapojit nejen žáci, ale také rodiče i další rodinní příslušníci žáků. Celkově se 

nám podařilo vytřídit 45836 kg papíru. Dále jsme se aktivně zapojili do dobrovolné úklidové 

akce „Ukliďme si Česko“, abychom přispěli ke zlepšení prostředí okolo školy. 

V areálu naší školy byla vybudována bylinková zahrada, o kterou žáci v průběhu roku 

pečovali v rámci předmětů souvisejících s přírodou. Bylinková zahrada je také využívána při 

různých akcích pořádaných školou (Den otevřených dveří, Odpoledne plné her). 

V současnosti také pokračují úpravy školního arboreta. 

Naše škola je také členem sítě škol zabývajících se ekologickou tématikou M.R.K.E.V. 

Nadále spolupracujeme s Gymnáziem Mozartova v rámci udržitelnosti projektu „Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. V rámci tohoto projektu naši 

žáci absolvovali několik praktických cvičení z fyziky, chemie a přírodopisu v moderně 

vybavených učebnách v prostorách Gymnázia Mozartova pod vedením středoškolských 

pedagogů. 

 

Dotazníkové šetření – TIMSS 2015, PIRLS 2016 

Výsledky mezinárodního dotazníkového šetření TIMSS organizovaného ČŠI, které proběhlo  

ve školním roce 2014/2015 a týkalo se matematiky a přírodovědy ukázaly nadprůměrnou 

úspěšnost žáků 4. roč. ve srovnání s ostatními testovanými školami. 

Ve školním roce 2015/2016 byla naše škola opět vybrána na dotazníkové šetření tentokrát  

s názvem PIRLS, které se zaměřilo na čtenářskou gramotnost žáků 4. roč. Dotazníky obdrželi 

rodiče, žáci, učitelé i ředitel školy. Výsledky budou známy v průběhu školního roku 

2016/2017.  

 

Hodnocení MPP školy   

Prevence sociálně nežádoucích jevů ve vyučovacích předmětech 

       Prevence rizikového chování  na naší škole byla realizována na základě nově 

přepracovaného dokumentu Preventivní program ( dále PP ), jehož cílem  bylo zvýšení 

odolnosti žáků vůči rizikovému chování, podpora dobrého školního klimatu, výchova ke 

zdravému životnímu stylu, prevence šikany, kyberšikany, rasismu, záškoláctví a prevence v 

oblasti návykových látek, utváření teoretických znalostí a praktických  dovedností, 

dlouhodobé a všestranné působení na osobnost a postoje žáků za předpokladu respektování 

věku a osobních zvláštností dítěte. 

.                  Dále pro nás zůstalo prioritou navázání kontaktu s rodiči a vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti prevence.  Proto cílovými skupinami našeho preventivního  programu 

byli žáci, pedagogové a rodiče.                             

      Ve škole se pravidelně  scházel poradenský tým, složený z výchovné poradkyně,     

metodičky prevence, školní psycholožky, ředitele školy a zástupců ředitele, kteří si 

navzájem předávali informace a řešili aktuální problémy.  

Mezi nejčastější problémy patřilo hlavně záškoláctví, které se dařilo včas řešit, díky 

kontrole třídními učiteli a komunikaci s výchovnou poradkyní. Jiné závažnější problémy 

se nevyskytly.   

                 

                    Realizace PP na 1. stupni 

       Na 1. stupni byla prevence rizikového chování zaměřena především na zdravý životní 

styl, vztahy ve třídě, šikanu, kyberšikanu, pohyb na sociálních sítích, styk s cizími lidmi, 

rasismus, drogy, především tabákové výrobky, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování 

k postiženým lidem a chování v silničním provozu. Většinou byla tato témata probrána v 

předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda a tělesná výchova, v českém jazyce zejména ve 
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slohu a čtení, informatice. Využívali jsme skupinové činnosti, dramatizace, sociální hry, 

diskuse, projekty, besedy, exkurze, školy v přírodě  apod.                    

                   

                  Specializované akce a programy v oblasti prevence na 1. stupni 

             V rámci prevence rizikového chování proběhly ve školním roce 2015/2016 tyto akce: 

 Adaptační pobyty žáků 1. roč. 

 Besedy s MP - dopravní tématika – 4. a 5. roč. 

 Jízdy na dopravním hřišti  - 5. roč. 

 Dopravní soutěž – 4. a 5. roč. 

 Ekocentrum –  – 2. a 3. roč. 

 Exkurze na stanici záchranné služby – 1. roč. 

 Exkurse v Hasičském záchranném sboru – 2. roč. 

 Den v centru pro hendikepované Kosatec –5. roč.  

 Návštěva Tyflocentra – 4. roč. 

 Lanové centrum – 4. roč. 

 Malování na zeď – 5. roč. 

 Program Etiketa – 5. roč. 

 Program o výživě – Ovoce do škol – 1. – 5. roč. 

 Normální je nekouřit - 1. - 3. roč. 

        Realizace PP na 2. stupni 

 Za prioritní témata jsme na 2. stupni považovali záškoláctví, vztahy ve třídách, klima třídy 

ochranu zdraví, kouření, drogy, sexuální výchova, vandalismus, rasismus, poruchy příjmu 

potravy.  Nejvíce témat bylo probráno v předmětech občanská výchova, výchova ke zdraví, 

další pak v předmětech člověk a svět práce, přírodopis, český jazyk, zeměpis, dějepis a tělesná 

výchova. Vybraná témata byla náplní třídnických hodin s třídním učitelem, v případě potřeby 

s výchovným poradcem, metodikem prevence nebo školním psychologem. 

 

                   Specializované akce a programy v oblasti prevence na 2. stupni 

        Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnily tyto specializované akce: 

 Adaptační pobyty -  6. roč. 

 Besedy s MP – 6. – 9. roč. 

 Párty se Zdravou pětkou – 7. roč. 

 Příběhy bezpráví – 9. roč. 

 Dospívání aneb život plný změn – dívky 6. roč. 

 Etiketa - 8. roč. 

 Hokejbal proti drogám  

 Pořad ,,Kriminalita“ v DDM Delta – 6. roč. 

 Dopravní soutěž 

 Legiovlak – 9. roč. 

 Malování na zeď – 7., 8. roč. 

 Beseda s Mr. Freestone – AIDS – 8., 9. roč. 

 GO programy – Březová – 8., 9. roč. 

 Sociometrie 6., 7. roč. 
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                      V průběhu celého školního roku se pravidelně scházel žákovský parlament pod 

vedením zástupce ředitele Mgr. Bořivoje Hezkého, kde byla řešena aktuální témata a 

problémy na škole 

 

                  Specializované akce a programy pro rodiče a veřejnost 

 Polabinská pouť 

 Přednáška pro rodiče žáků 1. tříd  ,,Jak předcházet problémům u dětí v 1. třídě“ – 

školní psycholožka 

 Den otevřených dveří 

 Slavnost Slabikáře 

 Masopust 

 Společenský večer 

 Odpoledne plné her 

 Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 

 

Specializované akce a programy pro pedagogy školy 

 Autistické dítě ve třídě – všichni pedagogové 

 DVPP Efektivní komunikace – 1 pedagog 

 Respektovat a být respektován - 1 pedagog 

 Výjezdní seminář pro VP Běleč – 2 výchovné poradkyně 

 Výjezdní seminář pro MP Běleč – 1 metodik prevence 

 Pravidelné měsíční semináře VP v PPP – 1 výchovná poradkyně 

 Metodická setkání školních psychologů v PPP – 1 škol. psycholog 

                      

             Nabídka volnočasových aktivit  

                          Naše škola nabízí žákům možnost docházet na zájmové kroužky v rámci školy.  

                 Ve školním roce 2015/2016 to byly tyto : 

 Zobcová flétna 

 Hra na elektrické klávesy 

 Anglický jazyk pro 1. a 2. roč. 

 Výtvarná výchova 

 Šachy 

 Matematika pro 9. roč., příprava k přijímacím zkouškám 

 Český jazyk pro 9. roč., příprava k přijímacím zkouškám 

 Vaření 

 Logopedie 

 Latinsko-americké tance 

 Pohybové hry pro děti ze ŠD 

            Akce pro rodiče 

         V rámci navázání a prohlubování lepších vztahů s rodiči uspořádala škola ve spolupráci 

se SPZŠ a dalšími subjekty spoustu akcí, kde docházelo k vzájemnému setkání pedagogů, 

vedení školy, rodičů a žáků. Byly to zejména tyto akce: 

 Polabinská pouť 

 Přednáška školní psycholožky pro rodiče prvňáčků na téma  ,,Jak se s prvňáčkem 

připravovat do školy„ 

 Burza sportovních potřeb 
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 Den otevřených dveří 

 Masopust 

 Společenský večer 

 Odpoledne plné her 

 Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků 

                         Další setkání proběhla na schůzkách rodičů nebo konzultačním odpoledni. Setkání s 

rodiči probíhají pravidelně v září, kde jsou seznámeni s plány na daný školní rok, v listopadu 

a květnu jsou informováni o prospěchu a chování. V březnu se pak konají individuální 

konzultace, kde se řeší výchovné i vzdělávací problémy současně s rodičem i žákem. V 

průběhu roku také proběhla řada individuálních konzultací a schůzek především mezi rodiči 

žáků a jejich třídními učiteli, VP a MP, ve zvláště závažných případech pak jednání s rodiči 

proběhla v ředitelně školy. 

                        Rodiče mohou využít webových stránek školy, kde také najdou potřebné dokumenty, 

informace či odkazy, jsou zde seznamováni s MPP, školním řádem. Třídní učitelky pravidelně 

informují rodiče o probíhajících akcích i problémech, které se ve škole řeší. Konzultační 

hodiny i důležitá telefonní čísla mají žáci zapsány v žákovských knížkách. 

              

           Řešení problémů 

  Během uplynulého roku jsme nejčastěji řešili drobné vztahové problémy v různých 

třídách. Následně zde proběhla sociometrická šetření a práce se třídou pod vedením metodika 

prevence, výchovného poradce nebo školního psychologa.  

                         Dalším nejčastějším projevem problémového chování bylo záškoláctví. Podařilo se 

nám v součinnosti s oddělením  OSPOD  tyto neomluvené absence ve většině případů odhalit 

a zajistit lepší následnou docházku u těchto žáků. 

 

 

6.  Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy 

 

6.1 DVPP   

 

Další vzdělávání se realizovalo podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků 

sestaveného ředitelem školy po dohodě s pracovníky na základě jejich konkrétních podnětů. 

K dalšímu vzdělávání využívá škola účasti v různých projektech, kde je jako partner. Z těchto 

projektů získává škola školení pro pedagogy zdarma.  

 
DVPP  -   šk. rok 2015 / 2016 

     
měsíc č.dokl. cena název účastník 

     7/15 1181 12 000,00 Profesionální komunikace 46 

     8/15 4027 1 198,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 1 

  

    10/15 1266 3 500,00 Roční jazykový metodický kurz pro výuku Aj 1 

     

 

1279 1 300,00 Celostátní konference pracovníků ŠD 1 

     11/15 1300 1 400,00 Objektová tvorba ve výtvarné výchově 2 

  

 

2 000,00 Vánoční čarování, opět něco nového 2 
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1 400,00 Slovní úlohy - žádný problém 2 

  

 

700,00 Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni? 1 

  

 

1 400,00 Čtení a psaní v 1. třídě - komplexně a prakticky 2 

     

 

1308 2 000,00 Seminář pro výchovné poradce 2 

     12/15 1338 550,00 Čtenářské dílny 1 

  

      1340 700,00 Volné a tvůrčí psaní v literární výchově na 1. stupni ZŠ 1 

  

 

1 400,00 Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání 1 

  

 

1 000,00 Smysluplná přírodověda 1 

  

 

1 000,00 Enkaustika - malování žehličkou a horkým voskem 1 

  

    1/16 1002 13 680,00 Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky 8 

  

    2/16 1037 560,00 Vyjmenovaná slova, slovní druhy 1 

     3/16 1051 1 680,00 Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, 3 

   

shoda přísudku s podmětem 

   

    4/16 1075 1 700,00 Kurz pro začínající pracovníky PPP a začínající školní 1 

  

  

psychology 

   

      1078 2 000,00 Školská legislativa a její aplikace do praxe 2 

  

 

1 400,00 Povinná dokumentace ŠD 1 

  

      1094 2 290,00 Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství 1 

  

      1098 1 720,00 Papírové chumelení 2 

  

      1099 1 050,00 Seminář pro školní metodiky prevence 1 

  

      4011 4 480,00 Kurz Databáze a SQL pro začátečníky 1 

  

 

4 480,00 Kurz Programování v JavaScriptu/jQuery 1 

  

 

4 480,00 Kurz Multiplatformní mobilní aplikace 1 

  

      

 

2 400,00 Novela školského zákona a zákon o pedagogických  2 

  

  

pracovnících v praxi škol a školských zařízení 

   

    5/16 1106 1 000,00 Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ 1 

  

1 000,00 Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni neobejdeme 1 

  

1 400,00 Respektovat a být respektován - Metoda komunit. kruhu 1 

  

1 000,00 Efektivní komunikace při jednání s rodiči žáků 1 

       1123 700,00 Registr smluv 1 

  

      1130 2 550,00 Seminář chemická legislativa pro učitele 3 

  

      4016 1 248,00 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělá- 1 

  

  

vacímí potřebami a žáků nadaných dle novely školského  

  

  

zákona a vyhlášky č. 27/2016 
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    6/16 1154 2 000,00 ŠVP máme a co dál 2 

  

 

3 600,00 Ředitelské kolokvium 2 

  

              

     

     Celkem 

 

87 966,00 

   

6.2 Další vzdělávání zaměstnanců školy 

 

 

Školení hrazené z prostředků zřizovatele - školní rok 2015/2016 
 

     7/15 2111 850,00 Seminář hygienické požadavky 1 

     8/15 4027 1 198,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 1 

     9/15 1249 1 573,00 Seminář PAM 1 

     1/16 1014 1 573,00 Seminář PAM 1 

     4/16 1078 1 000,00 Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace 1 

     5/16 1123 700,00 Registr smluv 1 

 

1154 700,00 Právní poradna 1 

     

     Celkem 

 

7 594,00    

  
 

  

     

 

7.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 Den otevřených dveří – pro občany Polabin, rodiče žáků  
 aktivní účast na „Staročeské polabinské pouti“ – vystoupení žáků, soutěže pro děti, 

návštěvníky, organizace pouti  

 uspořádání turnaje v košíkové pro žáky Pardubických škol – „Memoriál Petra  

    Jagoba“   

 aktivní účast na Městských slavnostech ZRCADLO UMĚNÍ – výtvarné práce 

v budově školy, taneční vystoupení ŠD a sbor flétnistů 

 uspořádání akce „Odpoledne plné her“ pro žáky školy a rodiče ve venkovním 

areálu školy (sportovní a kulturní vystoupení, soutěže, prohlídky školy, …)  

 www stránky školy – www.zspol3.cz 

 Den Země ve škole – „Máme rádi zvířata“ – výstava v areálu školy – návštěva 

výstavy žáky celé školy, rodičů, MŠ   

 slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků v Hudebním sále radnice 

 uspořádání burzy sportovních potřeb pro rodiče žáků školy  

 charitativní pomoc  - sbírání poštovních známek (charita Pardubice),    

 sbírka šatstva pro děti na Ukrajině – Podkarpatské Rusi (koordinátor ve škole je 

 Mgr. Monika Pelcáková) 

 uspořádání Společenského večera pro rodiče žáků – spolupráce se SPZŠ 
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 netradiční zápis pro budoucí prvňáčky  

 kroužek pro budoucí prvňáčky po zápisu – Předškoláček 

 Školní mléko – dotované mléko pro žáky 

 Ovoce a zelenina do škol – projekt na podporu zdravé výživy (I. stupeň) 

 návštěva IPS úřadu práce (9. tř.) 

 využívání akcí a programů pořádaných různými subjekty – např. Ekocentrum  

                Paleta, DDM, Ekocentrum Pasíčka, ZUŠ Polabiny, KC Pardubice, … 

 aktivity zaměřené na prevenci šikany   

 plánované rodičovství – beseda pro žáky  

 práce školního psychologa - konzultace pro učitele, konzultace pro rodiče, 

konzultace pro žáky 

 nabídka rozmanitých kvalitních volno časových aktivit ve škole – otevření  

                kroužků vedených pedagogy školy od října do května 

 předplatné žáků 7., 8.,  9. tříd a ŠD na divadelní představení VČD Pardubice 

 lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnily třídy 2. roč. a 7. roč. 

 adaptační pobyty – 1. tříd a 6. tříd a školy v přírodě 

 projekt „Jeden svět na školách“- připravila Česká televize a Člověk v tísni – beseda 

s pamětníkem a projekce dokumentárního filmu České televize – druhý a třetí odboj 

– 9. ročníky (totalita, vlastenectví, hrdinství, demokracie, …)   

 celoroční sběr papíru a třídění plastů, soutěž „Recyklohraní“ – přenos informací     

o třídění odpadu do rodin 

 uspořádání poznávacího zájezdu do Rakouska – projekt „S knihou do Evropy“ 

 vítězství v soutěži „Do práce na kole“ – škola byla oceněna jako nejlepší 

zaměstnavatel 

 nahrávání hudebního CD sboru flétnistů a příprava jeho vydání 

 

7.2 Ostatní akce jednotlivých ročníků organizované školou 

1. třídy 

Beseda s Městskou policií, Byla cesta ušlapaná – pásmo, VČD - Čáry, máry perníček – 

vystoupení folklorního souboru, keramika – tvoření s vánoční tématikou, vánoční besídky, 

návštěva kina, návštěva Krajské knihovny, Slavnost slabikáře, sportovní dopoledne, turnaj ve 

fotbale, atletický čtyřboj, výstava vláčků – dopravní fakulta UPCE 

2. třídy 

Byla cesta ušlapaná – pásmo, VČD - Čáry, máry perníček – vystoupení folklorního souboru, 

výstava betlémů – zámek, vánoční tvoření, VČG – program Tisknu, tiskneš, tiskneme, 

polabinský Masopust – příprava masek, Korálkování – výroba srdíček ke Dni matek, Den 

Země, Polabinská pouť, návštěva kina, vystoupení s flétničkou, Noc               

s Andersenem, výroba dárečků pro budoucí prvňáčky 

3. třídy 

Vynálezy a objevy – výstava Atrium Palác Pardubice, beseda v knihovně DDM Alfa, beseda 

ve hvězdárně barona Artura Krause – Sluneční soustava, Hmyz – beseda s ukázkami, 

návštěva kina, Noc s Andersenem, VČD - Čáry, máry perníček – vystoupení folklorního 

souboru, výstava betlémů, polabinský Masopust – příprava masek, beseda s kreslířem  

J. H. Lušovským 

4. třídy 

Lanové centrum, Vynálezy a objevy – výstava Atrium Palác Pardubice, Polabinská pouť, 

Řemesla – Pernštýnské náměstí, beseda v Krajské knihovně, Jak se žilo v pravěku – 

Východočeské muzeum, korálkování, návštěva letiště Pardubice, Noc s Andersenem, filmové 
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představení, McDonald CUP – účast v soutěži, Východočeské muzeum, Vodní ptáci, Hmyz – 

přírodovědná přednáška 

5. třídy 

Dožínky na zámku, Východočeská galerie – Kouzelná baterka, Street art v Pardubicích, VČD 

– Putování do Betléma, Noc s Andersenem, filmová představení – Mikulášovy patálie, 

stolování, beseda o EU – Evropské malovánky, bruslení, Den Země, VČD - Čáry, máry 

perníček – vystoupení folklorního souboru, návštěva loděnice AROSA – pohár  

ve veslování, Vodní ptáci, VČG – Tisk jako ilustrace, bowling 

Pouze  5.A - Land art, vernisáž + projekt Keramický strom, Zrcadlo umění – velký výtvarný 

workshop 

6. třídy 

Světelné znečištění – putovní výstava, VČG – Výstava Kouzelná baterka, filmové představení 

– Everest, Difúze – fyzikální projekt, beseda – Dospívání a hygiena, Osvobozené divadlo a 

Semafor – výchovný koncert, Východočeská galerie – Kurt Gebauer výstava, Alice in 

Wonderland – anglické divadelní vystoupení, Zrcadlo umění – Mázhaus,  

Vodní ptáci 

7. třídy 

Výukový program Plazi, Vodní ptáci, divadelní představení v anglickém jazyce, Evropský den 

jazyků, Osvobozené divadlo a Semafor – výchovný koncert, vědeckotechnický jarmark, 

besedy s Městskou policií, Projekt Zdravá pětka, vánoční pískání, návštěva kina, animační 

program a výstavy VČG 

 

8. třídy 

Beseda s Mr. Peterem Freestonem – téma AIDS, výtvarný projekt – malba na zeď, Světelné 

znečištění – putovní výstava, divadlo v anglickém jazyce, VČG – obrazy J. Průchy, praktická 

elektronika – dílny, Mládež v EU – přednáška, beseda – Etiketa, Osvobozené divadlo a 

Semafor – výchovný koncert, Projekt silnoproud – dílny, VČG – sochy, filmové představení 

v německém jazyce, návštěva kina, Vědecko-technický jarmark 

9. třídy 

Příběhy bezpráví - beseda s pamětníkem 2. světové války p. Šušlíkem, beseda s Mr. Peterem  

Freestonem – téma AIDS, Legiovlak, návštěva Úřadu práce, burza středních škol a Labská 

hotelová škola – volba povolání, divadelní představení v anglickém jazyce, 60 let basketbalu, 

výchovný koncert MARBO, beseda o nakládání s radioaktivním odpadem, Filipíny – 

zeměpisný pořad, Peter Black – divadelní představení v anglickém jazyce, Vědeckotechnický 

jarmark, činnost bezpečnostní agentury, návštěva kina, projekt Příběhy našich sousedů   

                    

7.3 Účast žáků školy v soutěžích 

Úspěchy žáků, kteří vzorně reprezentovali naši školu: 

 Neradová Sylva 9.A – 1. místo astronomická olympiáda krajské kolo 

 Vykydal Marek 9.A – 2. místo astronomická olympiáda krajské kolo 

 Dejdar Štěpán 9.A – 3. místo astronomická olympiáda krajské kolo 

 Černá Adéla 6.A – 3. místo astronomická olympiáda krajské kolo  

 Dušek Filip 8.A – 3. místo soutěž v anglickém jazyce krajské kolo 

 Vacek Jaroslav 9.A – 3. místo matematická olympiáda okresní kolo 

 Krátká Adéla 7.A – 2. místo matematická olympiáda okresní kolo 

 Vinklárková Klára 6.A  – 2. místo matematická olympiáda okresní kolo 

 Nerad Matouš 9.A – 3. místo fyzikální olympiáda 
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 Nerad, Spálavský, Vlasák 9.r. – 1. místo praktická elektronika   

 Hledáme nejlepšího chemika – 2. místo naše ZŠ, 2. místo vyučující chemie P. Císař,    2. 

místo projekt našich žáků Recyklace biodpadu 

 Neradová Sylva 9.A – biologická olympiáda 1. místo okresní kolo, 2. místo   

 krajské kolo  

 Matyáš Koblížek 3.A – 2. místo přírodovědná regionální poznávací soutěž 

 Rohlíková Jana 4.A – 1. místo přírodovědná regionální poznávací soutěž  

 Hančová Veronika 9.A – 3. místo Eurotime (soutěž o EU) 

 Brchelová Barbora 7.A  - 3. místo Czech StudNET Awards 2016 – soutěž  

v programování 

 Projekty žáků – Pilařová, Širšová, Kalíková, Klemová, Černá, Ročková, Málková, Zitková 

– účast v okresním kole Festivalu vědy a techniky v Pardubickém kraji 

 

7.4 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 žáci školy – 1. místo Regionální olympiáda dětí a mládeže 2015/16 – sport (z 32 škol),      

                    5. místo Krajská olympiáda dětí a mládeže (z 60 škol)  

 žáci 8. a 9. tříd – 5. místo celostátní kolo v hokejbale  

 desítky soutěží v rámci olympiád 

 

 

8.  Výsledky kontrol a inspekční činnosti 
 

Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj - květen 2016 

Kontrola dodržování předpisů na úseku pracovních vztahů a podmínek. 

Drobné nedostatky byly odstraněny okamžitě. 

 

Finanční kontrola ve veřejné zprávě – Magistrát města Pardubic – červen 2016 

Kontrola vybraných okruhů hospodaření v příspěvkové organizaci. 

Drobné nedostatky zjištěné kontrolou byly odstraněny ihned nebo průběžně. 

 

 

9.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2015 v samostatné příloze. 

 

 

10.  Přílohy  

 

1. Fotografie ze života školy 

2. Zpráva o hospodaření školy za rok 2015 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. František Němec                                                                                                          

                     ředitel školy                                                            
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Dne 13.9. 2016 schválila Rada školy. 

 

Školská rada: Ing. Mgr. Pavel Krátký 

 

                       Mgr. Markéta Jirásková 

 

                       Ing. Aleš Fifka  

 

                       Ing. Iveta Skládalová 

 

                       Mgr. Jan Sýkora 

 

                       Mgr. Radka Kocourová 
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1. Fotografie ze života školy. 

 

 

 
 

Zahájení školního roku s prvňáčky 

 

 

 

 
 

Naši žáci a streetartový projekt v Pardubicích 
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Školní družina v „Dýňovém světě“ 

 

 

 
 

Naše tradiční  Polabinská pouť a flétnisté 
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Úspěchy našich žáků v chemických soutěžích  

 

 

 
 

Vědecký tým v soutěži Festival vědy a techniky 
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Lyžařský výcvik s dětmi z druhých tříd 

 

 

 
 

Sbor flétnistů nahrává hudební nosič 
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Vítězství v soutěži „Po stopách Karla IV.“ na ZŠ Resslova 

 

 

 
 

Rozsvícení vánočního stromu v Polabinách 
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Netradiční zápis ve škole 

 

 

 
 

Den Země ve škole – Máme rádi zvířata 
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Ukliďme si Česko – uklízíme nejen areál školy, ale i okolí 

 

 

 
 

Odpoledne plné her – tradiční setkání s dětmi i rodiči na závěr školního roku 
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Historická soutěž a bádání – projekt „Zmizelí sousedé“ 

 

 

 
 

Vyřazení žáků devátých tříd 
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Vítězství zaměstnanců školy v soutěži „Do práce na kole“ 

 

 

 
 

Odměnění žáci na konci školního roku – hurá na koupaliště 
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