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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, 

podatelna@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 800 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 18 462 25,66  

2. stupeň ZŠ 10 266 26,6  

Školní družina 8 238 29,75  

Školní jídelna ZŠ x 776 strávníků  684 žáků  

 

Komentář: Počet žáků na začátku školního roku byl 728 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 

mailto:zspol3@zspol3.cz
mailto:podatelna@zspol3.cz
http://www.zspol3.cz/
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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 Pardubice  

– Polabiny III z.s.  

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.A, B, C, D,  2.B, C, 

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

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

9.B 

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 

2.A, 3.A, B, 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 
            

              



- 7 - 

                   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 27 VŠ 1. stupeň ZŠ 

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

6 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ Čj + Ov 

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

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

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

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

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

Speciální pedagogika 

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

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

14 učitelka 1,0 nad 27 VŠ 2. stupeň ZŠ Z 

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

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

17 učitelka 1,0 nad 19 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 učitel 1,0 do 2 VŠ 2. stupeň M,F 

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

34 učitelka 0,13 nad 32 VŠ 2. stupeň ZŠ           
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35 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ F + Ch 

36 učitel 1,0 do 12 VŠ pro SŠ D + F 

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

základy techniky 

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

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

40 zástupce 

ředitele 

1,0 nad 19 VŠ 1.- 4. r. ZŠ 

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

pedagogika 

42 zástupkyně 

ředitele školy 

1,0 nad 32 VŠ 1. stupeň ZŠ,  4. – 5. 

r Aj 

43 vychovatelka 0,60 nad 12 SŠ střední pedagogické 

44 vychovatelka 0,82 nad 32 SŠ střední pedagogické 

45 vychovatelka 1,0 nad 27 SŠ střední pedagogické 

46 vychovatelka 0,6 nad 12 SŠ střední pedagogické 

47 vedoucí 

vychovatelka 

1,0 nad 19 SŠ střední pedagogické 

48 vychovatelka 0,92 nad 32 SŠ střední pedagogické 

49 vychovatelka 1,0 nad 12 SŠ střední pedagogické 

50 vychovatelka 0,54 nad 12 SŠ střední pedagogické 

51 asistent 

pedagoga 

0,50 nad 27 SŠ asistence 

52 asistentka 

pedagoga 

0,75 nad 12 SŠ asistence 

53 asistentka 

pedagoga 

0,50 nad 19 SŠ asistence 

 

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 2 6 13 2 20 0 3 2 3 11 41 
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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 finanční referent 0,75 VŠ 

11 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 

12 kuchařka 1,0 SOU 

13 uklízečka 1,0 základní 

14 kuchařka 1,0 SOU 

15 školník 1,0 SOU 

16 uklízečka 1,0 SOU 

17 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 2017/18 

3 84 23 28 

 

Komentář: Zápis proběhl 5. a 6. dubna 2017. 
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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 5 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 

  

17 0 1 12 7 3 40 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0  0 4 2 6 

  

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

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

5 1 

 

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  

51 1 

  

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 Burzy středních škol  

- testy volby povolání 

- dotazníky dovedností a zájmů 
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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 25 25 24 0 0 

I.B 24 24 23 0 0 

I.C 24 24 23 0 0 

I.D 24 23 23 1 0 

II.A 28 28 28 0 0 

II.B 27 27 26 0 0 

II.C 26 26 25 0 0 

II.D 26 26 25 0 0 

III.A 28 28 27 0 0 

III.B 26 26 22 0 0 

III.C 27 26 11 1 0 

IV.A 28 28 23 0 0 

IV.B 26 26 10 0 0 

IV.C 27 27 18 0 0 

V.A 25 25 21 0 0 

V.B 24 24 14 0 0 

V.C 24 24 7 0 0 

V.D 23 23 11 0 0 

Celkem 462 460 361 2 0 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno 

VI.A 28 28 19 0 0 

VI.B 28 27 6 1 0 

VI.C 28 24 2 4 0 

VII.A 27 27 18 0 0 

VII.B 26 25 6 1 0 

VII.C 23 23 8 0 0 

VIII.A 26 26 11 0 0 

VIII.B 25 24 0 1 0 

IX.A 28 28 12 0 0 

IX.B 23 23 5 0 0 

Celkem 262 255 87 7 0 
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Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 462 361 2 0 

2. stupeň 262 87 7 0 

Celkem 724 448 9 0 

 

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 25 16 0 0 0 0 

I.B 24 14 0 0 0 0 

I.C 24 9 0 2 0 0 

I.D 24 18 0 0 0 0 

II.A 28 15 0 0 0 0 

II.B 27 13 0 0 0 0 

II.C 26 9 0 0 0 0 

II.D 26 15 0 3 3 1 

III.A 28 12 0 0 0 0 

III.B 26 8 0 2 2 0 

III.C 27 9 0 7 0 1 

IV.A 28 12 0 4 0 0 

IV.B 26 7 0 2 0 1 

IV.C 27 5 5 1 1 0 

V.A 25 24 2 4 1 0 

V.B 24 8 7 0 0 0 

V.C 24 2 4 4 5 0 

V.D 23 3 6 2 0 0 

Celkem 462 199 24 31 12 3 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI.A 28 11 9 0 1 0 0 0 

VI.B 28 2 3 3 3 1 1 1 

VI.C 28 3 3 7 0 1 0 1 

VII.A 27 12 6 1 3 0 0 0 

VII.B 26 8 3 6 5 0 0 0 

VII.C 23 5 9 0 1 0 0 0 

VIII.A 26 11 4 4 3 1 0 0 

VIII.B 25 2 6 0 0 0 0 0 
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IX.A 28 2 25 0 0 0 0 0 

IX.B 23 8 7 4 1 2 3 2 

Celkem 262 64 75 25 17 5 4 4 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 462 199 24 31 12 3 1 0 

2. stupeň 262 64 75 25 17 5 4 4 

Celkem 724 263 99 56 29 8 5 4 

 

 

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 9 0,019 

2. stupeň 520 1,98 

Celkem 529 0,73 

 

5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Ve školním roce 2016/2017 došlo k výrazným legislativním změnám týkajících se žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. U nově vyšetřených nebo u rediagnostikovaných žáků 

už podle nové legislativy není uváděna diagnóza, ale pouze stupeň podpůrných opatření.       

U žáků, kteří již měli dříve speciální vzdělávací potřeby a ještě neproběhlo kontrolní 

vyšetření, se řídíme předchozí legislativou. 

Žáci s SVP ve výuce dle nové legislativy s účinností od 1. 9. 2016  

 

Stupeň podpůrných opatření Ročník Počet žáků 

PO 1. stupně 3., 4., 5., 6., 9. 11 

PO 2. stupně 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 19 

PO 3. stupně 1., 2., 7.  4 

PO 4. stupně 5.  1 

PO 5. stupně -  0 
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Komentář:   5 žáků pracovalo s pedagogickým asistentem, 14 žáků využívalo pedagogickou  
                   intervenci vedenou specializovaným pedagogem. 

 

Žáci s SVP ve výuce dle původní legislativy do 31. 8. 2016 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - 0 

Zrakové postižení - 0 

S vadami řeči - 0 

Tělesné postižení - 0 

S kombinací postižení -  

Autismus  3 

Poruchy učení a chování 3.- 9. ročník 42 + 2 s IVP 

LMR 5., 7. 2 

 

Komentář: Žákům byla poskytnuta podpůrná opatření do výuky a 2 žáci pracovali dle IVP.  

Dále s žáky pracovaly 2 školní logopedky, 2 výchovné poradkyně a školní psycholožka. 

 

 

5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Průběh a výsledky výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 

 

 Ve školním roce 2016/2017 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. 

2016. 

Klíčové kompetence byly v průběhu školního roku rozvíjeny podle plánů. Stanovené 

cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo, některým žákům ve 

spolupráci s PPP vytváříme IVP. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají 

ve třídě i při pobytu mimo školní budovu. Učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. 

Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, 

možnost volby a respektují jejich spontánnost. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů 

přiměřený časový prostor. Kvalitu výchovně – vzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý  

a vstřícný přístup učitelů. 

Škola poskytuje kvalitní vybavení - školní hřiště a zahradu, cvičnou kuchyň, 

počítačové učebny, třídy a učebny s interaktivní tabulí, školní knihovnu. Škola je velmi dobře 

vybavena didaktickými pomůckami. 

K dosažení výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Pro 

hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením a zároveň 

praktickými dovednostmi. Hodnocení, které provádí vyučující, poskytuje objektivní přehled  

o úrovni znalostí žáků, signalizuje případné nedostatky a specifikuje opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků ve znalostech učiva. Analýza zjištěných výsledků je předmětem jednání 

pedagogické rady. 

Po úspěšném zvládnutí výběrového řízení mohou žáci druhého stupně již tradičně 

navštěvovat třídu zaměřenou na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. 

Výuka je zde provázána se školními výstupy našeho ŠVP. 
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Činnost školní družiny 

      Během školního roku 2016/2017 zabezpečovala školní družina provoz v 8 odděleních pro 

více než 230 žáků . 

Činnost školní družiny probíhala od 6:00 – 8:00 hod (ranní družina) a od 11:30 – 17:00 hod 

(odpolední družina). Poplatek za školní družinu činí 200 Kč za jeden měsíc placen ve dvou 

splátkách v měsíci září a leden. 

Využíváme vybavená oddělení, ale také prostory učeben prvního stupně, kde probíhá 

pravidelná činnost pod vedením plně kvalifikovaných vychovatelek. 

Dále měla k dispozici prostory školy – kuchyňku, tělocvičny, počítačovou učebnu, knihovnu, 

saunu, plážové hřiště, školní hřiště vybavené průlezkami, venkovními domečky, pískovištěm   

a dalšími herními prvky využívanými k pohybovým a vědomostním činnostem. 

Prostory školní družiny jsou vybaveny nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, 

sportovním náčiním, které odpovídají potřebám žáků navštěvujících školní družinu. 

      

     Ve školním roce 2016/2017 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání,  

také se zapojovala a účastnila na všech akcích pořádaných naší ZŠ. 

Činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, relaxační a příprava na vyučování vytvářely 

celoroční komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. 

Cílem této výchovné práce byla snaha naučit žáky nenásilnou formou efektivně využít volný 

čas k sebepoznávání, čerpání nových informací a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci  

a odpočinku. Velký důraz byl kladen také na seberealizaci a vybudování si své pozice  

ve společnosti. 

Také pobyt venku na školním hřišti, výletech, či vycházkách do okolí školy vedl žáky 

nenásilnou formou k učení, osvojování si nových poznatků a vědomostí. 

Pravidelně byly vedeny zájmové kroužky pohybové výchovy pro chlapce a dívky a kroužek 

výtvarný, zaměřený na netradiční techniky. 

 

     Aktivity školní družiny probíhaly jako v ostatních letech podle plánovaných akcí dle ŠVP. 

Žáci i rodiče jsou informováni o plánovaných akcích a činnostech ve školní družině  

na informačních lístečcích. Následně je pak činnost prezentována umístěním fotografií  

na internetových stránkách školy a nástěnkách v budově školy. 

    Žáci se během školního roku zúčastnili nejen plánovaných akcí školní družiny, ale i akcí,  

ke kterým byl dán podnět během školního roku v rámci akcí pořádaných školou. 

 

Činnosti ŠD konané v průběhu roku 

Září:        

Polabinská pouť - zábavné atrakce pro návštěvníky pouti 

Říjen:        

Velká pardubická - sportovní soutěž ve zdolávání překážek 

Burza - prodej  a nákup sportovních potřeb 

Dýňový svět - výlet do Nové Vsi u Leštiny, zábavné vyrábění a soutěže 

Divadelní představení - „Český Honza“  VČD Pardubice 

Listopad:     

Bludišťák - herní prvky na školním hřišti (soutěže) 

Hrádek u Nechanic - výlet s vánoční tématikou 

Prosinec:      

Den otevřených dveří - výtvarné dílny s vánoční tématikou 

Mikulášská besídka -  soutěže s Mikulášem, Čertem a Andělem 

Vánoční besídky - písně, koledy, tradice 
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Leden:  

Divadelní představení - Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek VČD Pardubice 

Saunování - 1x týdně chlapci,1x týdně dívky 

Superstar - pěvecká soutěž 

Únor:            

Saunování - 1x týdně chlapci, 1x týdně dívky 

Karneval - zábavné soutěže, diskotéka v karnevalových maskách 

Březen:        

Saunování - 1x týdně chlapci, 1x týdně dívky 

Švihadlová princezna - soutěže ve skoku přes švihadlo pro dívky 

Železný princ - přetahování lana pro chlapce                  

Chytrolín - vědomostní soutěž (měsíc knih a pohádek) 

Polabinský masopust - průvod v maskách v duchu masopustního veselí 

Duben:       

Divadelní představení - Kocour v botách 

Den Země - soutěže, besedy, výstava domácích mazlíčků 

Čarodějnický rej - zábavné soutěže, zvyky a tradice 

Květen:      

ZOO -  výlet do Jihlavy s výukovým programem 

Sportovní odpoledne - soutěže na herních prvcích na školní zahradě 

Divadelní představení - O Šípkové Růžence VČD Pardubice 

Červen:      

DDM Alfa - Dětský den 

Turnaj v přehazované - plážové hřiště 

Odpoledne plné her - zakončení školního roku, zábavné soutěž atrakce pořádané naší 

                                      základní školou 

       

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 (učebna B 96, E 58 interaktivní tabule).    

- od srpna 2016 do května 2017 probíhala rekonstrukce rozvodů elektřiny v celé 

budově, mimo školní jídelny a kuchyně (elektrické vedení, rozvaděče, vypínače, 

světla) 

- dovybavení učeben novým nábytkem  

- šatní lavičky pro školní družinu u východu na školní zahradu 

- namalování herních prvků na asfalt v prostoru školního areálu  

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

- údržba a oprava počítačových sítí, nové počítače, kopírovací stroj Minolta – sborovna, 

multifunkční tiskárna 3x, vybavení učebny dataprojektorem a ozvučením E 53 

- pořízení nových dresů pro sportovní soutěže žáků 

- doplnění jídelních setů do školní jídelny (narostl počet strávníků) 

- balící stroj na učebnice, doplnění kamerového systému 

- ochranné oděvy pro žáky do odborných učeben 

- nákup nového motorového zametadla do školního areálu 

- vybavení místnosti pro muzikoterapii a nákup nástrojů na muzikoterapii 

- výměna vnitřních chodbových dveří 

- oprava tribuny na hřišti pro plážový volejbal, oprava sprch ve venkovním areálu 

- vybavení kabinetu speciálního pedagoga a logopeda 
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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 

 

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 51847 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 – PIRLS 2016, Certifikované testování 9. tříd a Srovnávací testy pro 

3. a 7. roč. organizované společností Kalibro 

V roce 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. Do tohoto cyklu bylo zapojeno více než 50 zemí světa. Z České 

republiky se zúčastnilo 157 základních škol. Testy a žákovské dotazníky vyplňovalo celkem 
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5 537 žáků. 5.4. 2016 proběhlo šetření ve třídách 4.B a 4.D. Výsledky, které jsme obdrželi na 

podzim 2016 ukázali, že žáci obou tříd dosáhli výborných výsledků a umístili se v rámci ČR 

na 31. místě. Průměrná úspěšnost v obou předmětech byla nad průměrem ostatních škol z ČR.  

 

Další úspěchy sklidili žáci 9.A a 9.B v květnovém elektronickém testování pod názvem 

„Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016“. Stejně jako v loňském školním roce byla i letos 

naše škola vybrána ČŠI k testování tentokrát z předmětů český jazyk, anglický jazyk  

a přírodopis.  Celková 70% úspěšnost svědčí o velmi dobré úrovni znalostí žáků  

i kvalitně odvedené práci všech učitelů příslušných předmětů. 

 

V testech, které jsme zadali žákům a nechali zpracovat společností Kalibro, se ukázalo, že 

žáci 3. ročníku mají ve srovnání s žáky jiných škol v matematice, českém jazyce i v prvouce 

znalosti pod průměrem. 

Žáci 7. ročníku, kteří byli testování z matematiky, českého jazyka a angličtiny, skončili ve 

srovnání s ostatními školami ve všech třech předmětech nad celostátním průměrem.  

 

Hodnocení preventivního plánu školy    

Prevence rizikového chování ve vyučovacích předmětech 

       Prevence rizikového chování  na naší škole byla realizována na základě 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. 

.                  Další důležitou prioritou pro nás zůstalo 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. Jednou měsíčně docházel také konzultant        

a supervizor z PPP Pardubice PaedDr.Bc. J. Knoll. 

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

spolupráci a komunikaci třídních učitelů s výchovnou poradkyní.  

 

             Realizace PP na 1. stupni 

       Prevence rizikového chování na 1. stupni byla 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 

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 2016/2017 tyto akce: 

 Adaptační pobyty žáků 1. roč. 

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

 Jízdy na dopravním hřišti  - 4. - 5. roč. 

 Dopravní soutěž – 4. a 5. roč. 
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 Beseda v DDM Beta – bezpečnost v dopravě – 2. roč. 

 Ekocentrum – 2. – 5. roč. 

 Normální je nekouřit - 1. roč. 

 Ukliďme si Česko – 5. roč. 

        Realizace PP na 2. stupni 

 Zásadními tématy na 2. stupni byly záškoláctví, vztahy ve třídách, klima třídy ochranu 

zdraví, kouření, drogy, alkohol, 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 2016/2017 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. 

 Co je charita – 6., 7. roč. 

 Problematika AIDS ve spolupráci se SZŠ 9. roč. 

 ,,Nech mě bejt“ – 6. roč. 

 ,,Když musíš, tak musíš „ – 9. roč. 

 ,,Než užiješ alkohol, užij svůj mozek „ – 7. roč. 

 Exkurze Osvětim – 9. roč. 

 Dopravní soutěž 

 GO programy – Březová – 8., 9. roč. 

                   V tomto školním roce jsme začali spolupracovat s Centrem primární prevence Semiramis. 

Pracovali s žáky 6. tříd, navázali na náš adaptační kurz, jednalo se hlavně o dobré třídní 

klima, přátelské vztahy a nastavení a dodržování třídních pravidel. Tato spolupráce je 

dohodnuta dlouhodobě a bude pokračovat i v příštím školním roce.  Centrum Semiramis dále 

pracovalo i s žáky z 8. třídy v rámci krizové intervence. 

                  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 

 Burza  

 Den otevřených dveří 

 Slavnost Slabikáře 

 Masopust v Polabinách 
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 Společenský večer 

 Odpoledne plné her 

 Běh s polabinskou trojkou 

 Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 

 

Specializované akce a programy pro pedagogy školy 

 Autistické dítě ve třídě – 10 pedagogů 

 Výjezdní seminář pro VP Běleč – 1 výchovná poradkyně 

 Výjezdní seminář pro MP Běleč – 1 metodik prevence 

 Pravidelné měsíční semináře VP v PPP – 1 výchovná poradkyně 

 Pravidelné semináře vychovatelek ŠD – 1 vedoucí vychovatelka 

 Metodická setkání školních psychologů v PPP – 1 škol. Psycholog 

 DVPP -Seminář o inkluzi s PaedDr. Bc. J. Knollem – všichni pedagogové  

 DVPP – Bezpečnost školních hřišť – 1 pedagog 

 Školení POKOS - 1 pedagog 

 DVPP – Šikana a její prevence – 1 metodik prevence 

 Metodická poradna – inkluze – všichni pedagogové 

                      

             Nabídka volnočasových aktivit  

                          Ve školním roce 2016/2017 byly našim žákům nabídnuty volnočasové aktivity 

formou kroužků: 

 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 

 Den otevřených dveří 

 Masopust 

 Společenský večer 

 Odpoledne plné her 
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 Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků 

                         Další setkání probíhala 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 PP, 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 školního roku bylo nejčastějším projevem problémového chování 

záškoláctví. Podařilo se nám v součinnosti s oddělením  OSPOD  tyto neomluvené absence  

            ve většině případů odhalit a zajistit lepší následnou docházku u těchto žáků. 

                         Dalším častým problémem byly drobné vztahové problémy v různých třídách, které 

měla na starost školní psycholožka. Ve třídě, kde byly hlubší problémy, proběhla krizová 

intervence Centra primární prevence Semiramis.                          

 

 

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. Například projekt „Inkluze 

v Pardubickém kraji“. 

 
DVPP  -  šk. rok 2016 / 2017 

     
měsíc č.dokl. cena název účastník 

     8/16 1222 3 000,00 Společné vzdělávání - inkluze 47 

     10/16 1254 700,00 Hry a matematika na 1. stupni ZŠ 1 

  

    11/16 1282 1 000,00 Balanční jóga pro děti 1 

     

 

1308 560,00 Přírodověda činnostně ve 4. ročníku 1 

     12/16 1334 1 000,00 Adventní tvoření 1 

  

 

2 000,00 Aktuální změny právních předpisů ve školství 2015-2016 2 

  

    2/17 1034 1 780,00 Seminář – Program pro rozvoj pracovního tempa 2 
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3/17 1052 1 500,00 Spolupráce s rodiči dítěte v době od zápisu k zahájení  2 

   

školní docházky 

      

 

1061 650,00 Deutschlehrertag 1 

       1082 6 250,00 Metodika práce asistenta pedagoga 5 

     

4/17 1088 3 000,00 ADHD/ADD a výchovné problémy 2 

  

      1103 800,00 Seminář pro výchovné poradce 1 

  

      1108 8 500,00 Čtenářská gramotnost tvořivě – 4. a 5. ročník ZŠ 2 

  

     5/17 1123 1 300,00 Seminář pro metodiky prevence 1 

  

      1145 6 300,00 Vedoucí klubu zábavné logiky a her 3 

  

 

 

   1177 1 400,00 Country tance pro děti 1 

Celkem  39 740,00   

          

6.2 Další vzdělávání zaměstnanců školy 

 

 

Školení hrazené z prostředků zřizovatele - školní rok 2016/2017 
 

     9/16 4025 1 700,00 Seminář – Inventarizace majetku a závazků ÚSC, PO, OSS 1 

     12/16 1344 1 573,00 Seminář PAM 1 

     

 

4038 1 700,00 Seminář – Účetní uzávěrka obcí, PO a OSS 1 

     2/17 1029 2 500,00 Ryby pestře a chutně 2 

     

3/17 4008 550,00 Krajská konference hromadného stravování 1 

     

4/17 1106 1 190,00 Seminář Přímé daně – Účetnictví příspěvkových organizací  1 

     5/17 1120 7 500,00 Kurz účetnictví pro začínající a mírně pokročilé účetní 1 

   

Příspěvkových organizací 

 

     Celkem 

 

16 713,00    

  
 

  

     

 

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  

 aktivní účast na „Polabinském masopustu“ – vystoupení žáků 

 turnaj v košíkové pro žáky Pardubických škol – Memoriál Petra Jagoba   
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 aktivní účast na Městských slavnostech ZRCADLO UMĚNÍ – výtvarné práce 

v budově školy, taneční vystoupení ŠD a sbor flétnistů, malování na třídě Míru 

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

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

 uspořádání sportovní akce „Běh Polabinská trojka“  

 www stránky školy – www.zspol3.cz 

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

výstavy žáky celé školy, rodičů, MŠ   

 Aktivní účast na akci „Noc s Andersenem“ 

 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 

 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) 

 Příprava na volbu povolání: návštěva IPS úřadu práce, Burza středních škol, 

návštěvy středních škol (9. tř.) 

 využívání akcí a programů pořádaných různými subjekty – např. Ekocentrum  

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

       muzeum, Východočeská galerie, Státní okresní archiv, Hvězdárna barona Artura 

                Krause,… 

 vzdělávací programy na půdě školy: Používám mozek, Hravá věda, Radioaktivita 

kolem nás,… 

 pořádání meziškolních vědomostních soutěží: matematika, fyzika 

 aktivity zaměřené na prevenci šikany: školní preventista šikany, vzdělávací 

programy Policie ČR   

 plánované rodičovství – beseda pro žáky  

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

konzultace pro žáky 

 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, …)  

  projekt „Tváře popravených“ – mapování osudů obětí vyhlazení Ležáků, 

heydrichiády 

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

třídění odpadu do rodin 

 nabídka rozmanitých kvalitních volno časových aktivit ve škole – otevření  

                kroužků vedených pedagogy školy od října do května 

 aktivity školní družiny: akce „Švihadlová princezna, železný princ“, „Velká 

Pardubická“, „Mikulášská“,… 

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

 filmové a divadelní představení pro žáky v kině, ve VČD 

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

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

 školy v přírodě – Janské lázně, centrum outdoorových aktivit STAN Březová 

 školní výlety 

http://www.zspol3.cz/
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 uspořádání poznávacího zájezdu do Osvětimi 

 uspořádání poznávacího zájezdu do Švédska ve spolupráci se ZŠ Resslova 

Pardubice  

 pravidelné vzdělávací exkurze: Archeopark Všestary, Kuks, Kutná Hora, Židovské 

muzeum Praha, ZOO Praha, Centrum obnovitelných zdrojů Hradec Králové, 

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové 

 činnost školního sboru flétnistů „Polabinské píšťalky“ – vystoupení při různých 

veřejných akcích: Staročeská polabinská pouť, rozsvěcení vánočního stromu 

v Polabinách, Polabinský masopust,… 

 vydání hudebního CD sboru flétnistů a jeho slavnostní křest 

 vydání 3 čísel školního časopisu „Eliášovky“ – autory jsou žáci pod vedením 

pověřeného pedagoga 

 

7.2 Ostatní akce jednotlivých ročníků organizované školou 

1. třídy 

Festival - Tradice – vystoupení folklorních souborů, Adventní tvoření, Slavnost Slabikáře, 

Trampoty andělíčka Damiána – vánoční pásmo, Filmové představení, Bruslení, Noc 

s Andersenem, Šípková Růženka – divadelní představení, Korálkování – výroba korálkových 

srdíček a náramků, Pasování na čtenáře, Cimbálová muzika Réva 

2. třídy 

Adventní tvoření, Hokejbalový turnaj, Dožínky, Výstava betlémů – zámek, Vánoční vazba, 

Den otevřených dvěří, Keramická dílna, Korálkování – výroba korálkových srdíček a 

náramků, Bruslení, Vystoupení na Polabinské pouti, Trampoty andělíčka Damiána – vánoční 

pásmo, filmové představení, Polabinský masopust, Noc s Andersenem, Star Dance 

Hronovická, VČG – O Jonášovi a velrybě, Jaro – zvyky a tradice, Velikonoce v EU, Plstění, 

Věda a technika – Pernštýnské náměstí, Šípková Růženka – divadelní představení, Dětský den 

-  DDM Alfa, Zrcadlo umění – vystoupení tříd s RVEV + flétnisté, Cimbálová muzika Réva, 

Slavnost Slabikáře pro 1. třídu 

3. třídy 

Kouzlo krajiny - zámek Pardubice, Adventní tvoření, Korunovační klenoty – zámek 

Pardubice, Výstava – Slunovrat, Vánoce, Hromnice, Trampoty andělíčka Damiána – vánoční 

pásmo, Vánoční turnaj ve vybíjené, Dožínky, VČG – Nekonečný příběh, Vystoupení na 

polabinské pouti, Ekocentrum Paleta – Voda, Filmové představení, Polabinský masopust, Noc 

s Andersenem, Pasíčka, Ekocentrum Paleta – Jaro, Šípková Růženka, Tajemství fotografie, 

Zrcadlo umění – vystoupení tříd s RVEV + flétnisté, Cimbálová muzika Réva 

4. třídy 

Příroda Polabí – zámek Pardubice, Hokejbalový turnaj, Bruslení, Dožínky, Adventní tvoření, 

Používám mozek, VČG – Tisknu, tiskneš, tiskneme, VČG – Tajemství fotografie, Proti 

proudu času – výstava zámek, EU – beseda, Korálkování – výroba korálkových srdíček a 

náramků, Trampoty andělíčka Damiána – vánoční pásmo, Filmové představení, Polabinský 

masopust, Noc s Andersenem, Anglické divadlo, Šípková Růženka – divadelní představení, 

Veslování AROSA, Zrcadlo umění – vystoupení tříd s RVEV + flétnisté, Cimbálová muzika 

Réva         

5. třídy 

Adventní tvoření, Dožínky, Trampoty andělíčka Damiána – vánoční pásmo, Filmové 

představení, Šípková Růženka – divadelní představení, VČD – Putování do Betléma, Čáry, 

máry perníček, Taneční vystoupení na Polabinské pouti, Muzeum kouzel a představení magie, 

Besedy o EU- Eurocentrum, Divadelní představení v anglickém jazyce, Vodní ptáci, 



- 25 - 

Používám mozek, Beseda – dopravní výchova, Bruslení, Noc s Andersenem, Vědecko-

technický jarmark, Zrcadlo umění – vystoupení tříd s RVEV + flétnisté, Veslování AROSA, 

Cimbálová muzika Réva  

6. třídy 

VČD – A. Jirásek – Lucerna, VČG – Nekonečný příběh, Semiramis – práce s třídním 

kolektivem, VČM – vzdělávací program „Pravěk“, SOKA – výstava „Jak se chodilo do 

školy“, Aniho rukopis – komentovaná výstava, Hudba tančí staletími, Filmové představení, 

Hravá věda, Prevence kriminality – „Nechte mě bejt“, Zrcadlo umění – Malujeme na bulváru, 

Cimbálová muzika Réva  

7. třídy 

VČD – A. Jirásek – Lucerna, Beseda – Co je charita?, Praktická laboratorní cvičení z Ch a Bi, 

VČG – Na skok do renesance, Hudba tančí staletími, VČG – Sítotisk, Filmové představení, 

VČG – Korunovační klenoty, Párty se Zdravou 5, Plazi – výukový program, Hravá věda, 

Používám mozek, Fotoworkshop -  Automatické mlýny, VČG – Kamera obskura, Cimbálová 

muzika Réva, Planeta Země – zeměpisný pořad, Přednáška – Než užiješ alkohol, užij si svůj 

mozek 

8. třídy 

VČD – A. Jirásek – Lucerna, Hudba tančí staletími, VČG, Elektronika – dílny, Semiramis – 

práce s třídním kolektivem, Filmové představení, Robotika, Hravá věda, Používám mozek, 

Elektrotechnické dílny, Praktická laboratorní cvičení z Ch a Bi – Gymnázium Mozartova, 

VČG – Stavba obrazu, Vodácký kurz – Paddleboarding, Cimbálová muzika Réva  

9. třídy 

VČD – A. Jirásek – Lucerna, Úřad práce – exkurze k volbě povolání, Hudba tančí staletími, 

Preventivní program AIDS, Divadlo 29 – filmové představení v německém jazyce, Filmové 

představení, Robotika, Hravá věda, Prevence kriminality – „Když musíš, tak musíš“, VČG – 

Jedno místo prázdné, Radioaktivita kolem nás, Kosmonautika a my, Cimbálová muzika Réva, 

Cestovatelský festival – Filipíny, Používám mozek, Interaktivní vzdělávací akce - 

Heydrichiáda 

                    

7.3 Účast žáků školy v soutěžích 

Úspěchy žáků, kteří vzorně reprezentovali naši školu: 

 

Matematická olympiáda 

 Okresní kolo kategorie Z5 (5. třídy): 3. místo - Matyáš Burda (V.A) 

 Okresní kolo kategorie Z7 (7. třídy): 2. místo - Klára Vinklárková (VII.A)  

 Okresní kolo kategorie Z8 (8. třídy): 4. místo - Adéla Krátká (VIII.A) 

 Okresní kolo kategorie Z9 (9. třídy): 4. místo - Matěj Šindelář (IX.B) 

 Krajské kolo kategorie Z9 (9. třídy): 7. místo - Matěj Šindelář (IX.B) 

 

Pythagoriáda  

 Okresní kolo kategorie 6. tříd: 1. místo - Ivana Ludvíková (VI.A) 

 Okresní kolo kategorie 8. tříd: 6. místo - Ondřej Vlasák (VIII.A) 

 

Matematický klokan  

 Okresní kolo kategorie Benjamin: 5. místo - Pavlína Švestková (VII.A) 

 

Astronomická olympiáda 
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 Krajské kolo kategorie GH (6. - 7. třídy): 1. místo - Adéla Černá (VII.A) - postup do 

republikového finále 

 

Fyzikální olympiáda 

 Okresní kolo kategorie F (8. třídy): 1. místo - Kryštof Liška (VIII.A), 6. místo - Tereza 

Fejfarová (VIII.A) 

 Okresní kolo kategorie E (9. třídy): 4. místo - Matěj Šindelář (IX.B), 6. místo - Veronika 

Čapková (IX.A) 

 

Robotika 

 Soutěž pardubických základních škol, pořádaná gymnáziem Mozartova: 2. místo - projekt 

dvojice Monika Adamcová - Marek Zita (oba VIII.B) 

 

Přírodovědná poznávací soutěž 

 Okresní kolo kategorie 3. tříd: 2. místo - Pavla Nechvílová  

 Okresní kolo kategorie 6. tříd: 2. místo - Michala Nechvílová 

 Okresní kolo kategorie 7. tříd: 1. místo - Adéla Černá 

 

Biologická olympiáda 

 Okresní kolo kategorie D (6. - 7. třídy): 4. místo - Viktorie Klemová (VI.A) 

 

Přírodovědný klokan 

 Okresní kolo kategorie Kadet: 6. místo - Vít Penka (IX.A) 

 

Olympiáda v českém jazyce 

 Okresní kolo soutěže: 4. místo - Vít Penka (IX.A)  

 

Soutěž v anglickém jazyce 

 Okresní kolo soutěže kategorie I.A: 1. místo - Miroslav Semerád (VII.B) 

 Okresní kolo soutěže kategorie II.A: 2. místo - Anežka Krejčí (IX.A) 

 Krajské kolo soutěže kategorie II.A: 7. místo - Anežka Krejčí (IX.A) 

 

Dějepisná olympiáda 

 Okresní kolo soutěže: 2. místo - Kryštof Liška (VIII.A), 4. Tereza Fejfarová (VIII.A) 

 Krajské kolo soutěže: 7. místo - Kryštof Liška (VIII.A) 

 

7.4 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 žáci školy – 1. místo XXIII. Olympiáda dětí a mládeže regionu Pardubice (2016/17)  

 žáci 7. ročníků – volejbal: 3. místo v kraji 

 žáci 7.- 9.  ročníků – basketbal: 4. místo v republice 

 žáci 6. - 7. ročníků – florbal: 3. místo v kraji 

 žáci 6. - 7. ročníků – přespolní běh: 4. místo v kraji 

 desítky soutěží v rámci olympiád 

 

 

 

 

 



- 27 - 

8.  Výsledky kontrol a inspekční činnosti 
 

 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – 11.10. 2016 

Kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES)…. 

Kontrola zjistila na místě (ve školní jídelně) závady, na jejichž základě byla učiněna 

nařízením ředitele školy opatření k jejich odstranění. Závěrem bylo i změna řízení a změna 

vedoucích zaměstnanců ve školní jídelně od nového školního roku. 

  

 Magistrát města Pardubic - Finanční kontrola ve veřejné zprávě – následné –          

14.11. 2016 a 29.5. 2017. 

Kontrola odstranění nedostatků v příspěvkové organizaci – škola dodržuje účetní předpisy a 

zákon o účetnictví a odstranila nedostatky. 

 

 

9.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2016 v samostatné příloze. 

 

 

10.  Přílohy  

 

1. Fotografie ze života školy 

2. Zpráva o hospodaření školy za rok 2016 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. František Němec                                                                                                          

                     ředitel školy                                                            

 

 

 

 

 

Dne 14.9. 2017 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. 

 

 

První den prvňáčků ve škole 

 

 
 

 

 

 

Adaptační pobyty žáků 6. tříd 
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Exkurze žáků do Archeoparku ve Všestarech – 6. třídy  

 

 
 

 

 

 

Geologická exkurze žáků 9. tříd do Příhrazských skal 
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Vánoční exkurze za Třebechovickým betlémem 

 

 
 

 

 

 

Lyžařský výcvik druháčků 
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Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem 2. odboje – 9. třídy 

 

 
 

 

 

 

Slavnosti Slabikáře – první veřejné čtení prvňáčků 
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Účast našich dívek v celorepublikovém finále ZŠ v basketbalu dívek 

 

 
 

 

 

 

Výuka gotiky v podzemí Kutné hory – 7. třídy 

 

 



- 33 - 

Zážitkový pobyt 8. tříd v Březové u Třebíče 

 

 
 

 

 

 

Zájezd do Švédska pořádaný společně se ZŠ Pardubice Josefa Ressla 
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První ročník běhu Polabinská trojka – spolupráce s pardubickou charitou 

 

 
 

 

 

 

Zrcadlo umění – vystoupení před naší školou 

 

 


