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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 strávníků 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

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

1. stupeň ZŠ 17 447 26,3  

2. stupeň ZŠ 12 310 25,8  

Školní družina 9 243 27  

Školní jídelna ZŠ x 783 strávníků  701 žáků  

 

Komentář: Počet žáků na začátku školního roku byl 728 žáků, počet tříd celkem 29. 

 

 

 

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 Mgr. Jan Sýkora (od 1.1. 2018) 

j.sykora@zspol3.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 Mgr. Jan Bříza (od 1.1.2018)  

briza6@atlas.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, 2.A, B, C, 

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

5.B, C, 6.B, C, D, 7.B, 

C, 8.B, C, 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 

3.A, 4.A, B, 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 

 

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 27 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 0,5 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 učitelka 1,0 do 12  VŠ 1. stupeň ZŠ 

20 učitel 0,77 nad 32 VŠ pro SŠ Hv  + Rj 

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

22 učitelka   0,27 nad 32 VŠ 2. stupeň ZŠ Tv + Rj 

23 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 2. stupeň ZŠ Aj 

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

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

26 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ CH + M 

27 učitelka 1,0 do 6 VŠ 2. stupeň ZŠ Tv  

28 učitelka 1,0 nad 19 VŠ 2. stupeň ZŠ M + Ch 

29 učitelka 1,0 nad 27 VŠ 2. stupeň ZŠ Rj+D+ Aj 

30 učitel 1,0 nad 12 VŠ 2. stupeň ZŠ Tv 

31 učitelka 1,0 do 12  VŠ 2. stupeň ZŠ M 

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

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

34 učitelka 1,0 do 12 VŠ 2. stupeň ZŠ Př + Ch           
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36 učitelka 1,0 nad 27 VŠ 2. stupeň ZŠ F + Ch 

37 učitelka   0,41 do 12 VŠ 2. stupeň ZŠ Nj + Aj 

38 učitel 1,0 do 12 VŠ pro SŠ D + F 

39 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 speciální 

pedagog 

0,5 nad 27 VŠ Speciální pedagogika 

44 vychovatelka 0,67 nad 12 SŠ střední pedagogické 

45 vychovatelka 0,63 nad 19 VŠ magisterské 

44 vychovatelka 0,74 nad 32 SŠ střední pedagogické 

45 vychovatelka 1,0 nad 27 SŠ střední pedagogické 

46 vychovatelka 0,67 nad 12 SŠ střední pedagogické 

47 vedoucí 

vychovatelka 

1,0 nad 19 SŠ střední pedagogické 

48 vychovatelka 0,52 nad 32 SŠ střední pedagogické 

49 vychovatelka 1,0 nad 19 SŠ střední pedagogické 

50 vychovatelka 0,67 nad 12 SŠ střední pedagogické 

51 asistent 

pedagoga 

1,00 nad 32 VŠ asistence 

52 asistentka 

pedagoga 

0,75 nad 12 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. 
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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 

0 4 4 18 2 17 0 4 1 5 6 48 

 

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 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 

3 uklízečka 1,0 SOU 

4 kuchařka 0,87 SOU 

5 uklízečka 1,0 SOU 

6 kuchařka 1,0 SOU 

7 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

8 uklízečka 1,0 SOU 

9 kuchařka 1,0 SOU 

10 vedoucí ekonomka 1,0 VŠ 

11 uklízečka 1,0 SOU 

12 kuchařka 1,0 SOU 

13 kuchařka 0,94 SOU 

14 uklízečka 1,0 základní 

15 školník 1,0 SOU 

16 uklízečka 1,0 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 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 

  

11 6 7 6 4 1  

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 7 0  

  

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

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

7 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  

50 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 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 

 

Průměrný prospěch 1. stupeň 

 

 
 

Průměrný prospěch 2. stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 445 363 5 0 

2. stupeň 308 109 4 1 

Celkem 753 472 9 1 
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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 

 

 Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. stupeň 445 191 4 25 8 2 

2. stupeň 308 100 61 10 8 7 

Celkem 753 291 65 35 16 9 

 

Snížená známka z chování – pouze žáci na druhém stupni 

2 žáci druhý stupeň z chování 

1 žák třetí stupeň z chování 

 

 

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 

1. stupeň 
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2. stupeň  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení žáků: 

 

Průměr z předmětů matematika a český jazyk – 1. stupeň 

 
Průměr z předmětů matematika a český jazyk – 2. stupeň 
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Celkové hodnocení po ročnících 
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Hodnocení matematiky ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 

předmětů 

 

 
 

5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Ve školním roce 2017/2018 probíhalo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

podle novely školského zákona a podle zásad společného vzdělávání. Žáci jsou v současné 

době děleni podle stupně podpůrných opatření. Jejich vzdělávání se upravuje buď Plánem 

pedagogické podpory u žáků s SVP 1.stupně PO, Plán podpůrných opatření u některých žáků 

s PO 2. stupně a IVP u žáků 2. – 4. stupně PO. 

Během tohoto školního roku nebyl diagnostikován žádný žák s mimořádným nadáním. 

 
 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků Plán pedagogické 

podpory nebo Plán 

podpůrná opatření 

Individuální 

vzdělávací plán 

Podpůrná opatření 1. stupně 34 34 0 

Podpůrná opatření 2. stupně 50 37 13 

Podpůrná opatření 3. stupně 6 0 6 

Podpůrná opatření 4. stupně 1 0 1 

Podpůrná opatření 5. stupně 0 0 0 

Komentář: 

V naší škole se jedná o žáky s poruchami učení a chování, poruchy autistického spektra a autismus, 

LMR, s vadami řeči. S žáky pracují 2 logopedické asistentky, využíváme 5 asistentů pedagoga a 3 

školní asistentky, a dyslektičtí asistenti. Odbornou pomoc zajišťovala školní psycholožka, speciální 

pedagog a 2 výchovné poradkyně. 

 

 Podmínky pro vzdělávání 
 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním 

ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny 

úpravy interiéru školy a třídy 

x   

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího 

procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod 

x   
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výuky 

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační 

pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho 

individuálním potřebám  

x   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při 

hodnocení výsledků 

x   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby 

žáka  

x   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 

 x  

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

x   

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, 

případně asistenta pedagoga v případě potřeby  

x   

spolupráce s rodiči     x   

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

x   

 

 

5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Průběh a výsledky výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2017/2018 

 

 Ve školním roce 2017/2018 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. 

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. 

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. 

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. 
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Činnost školní družiny 

1. Výchovná a vzdělávací činnost 

Ve školním roce 2017/2018 zabezpečovalo chod školní družiny 9. oddělení pro 237 

žáků. 

Plán výchovně vzdělávací činnosti vycházel z celoročního plánu pro školní rok 

2017/2018 a ŠVP školní družiny. Veškerá dokumentace byla vedena na jednotlivých 

odděleních dle plánu výchovně vzdělávací činnosti. 

Vychovatelky se zaměřily na bezpečnost provozu, bezpečnost při výchovných 

činnostech (hry na školní zahradě, cesta na divadelní představení a bezpečnostní pravidla při 

cestě do ŠD a odchodu domů). Žáci byli seznámeni s bezpečností při všech činnostech, které 

byly vedeny v přehledech výchovně vzdělávací práce. 

Důsledně byly dodržovány hygienické návyky a pravidla správného stolování. Při 

výchovně vzdělávací činnosti vycházely vychovatelky ze zájmů a individuálních potřeb žáků. 

Důraz byl kladen na sjednocení výchovného působení na žáky. Žákům byl zajištěn dostatek 

pohybu formou pohybových her, soutěží a vycházek. Klidová část byla zajištěna 

v jednotlivých odděleních při tvořivé činnosti, zpěvu, kolektivních hrách a při spontánních 

činnostech. Vychovatelky spolupracovaly s rodiči a třídními učiteli jednotlivých ročníků. 

V průběhu školního roku žáci navštěvovali kroužky dle svých zájmů vedených 

vychovatelkami školní družiny. Mezi kroužky patřil basketbal pro chlapce a dívky, všestranné 

pohybové hry pro chlapce a pohybové hry pro dívky s taneční náplní. Dále kreativní kroužek 

výtvarný a pěvecký. Čtyřikrát do roka navštívili zájemci o kulturní vyžití Východočeské 

divadlo, kde zhlédli pohádková představení. V neposlední řadě sezónní saunování, které je u 

žáků ve velké oblibě. Školní družina též spolupracuje s DDM Alfa, kde se zúčastnila několika 

zábavných akcí. 

2. Akce a prezentace školní družiny 

Září: 

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

spolupodílela na zábavných akcích pro návštěvníky pouti. 

Říjen: 

 Říjen se nesl ve znamení koní. Také naši žáci se postavili na start „Velké pardubické“, 

kde zdolávali překážky na dostihové dráze.  

 Již tradiční výjezdová akce do „Dýňového světa“, kde žáci tvořili z přírodnin a zažili 

spoustu legrace na farmě. 

 Divadelní představení „ O princezně, která ráčkovala“. 

Listopad: 

 Účast na akci „Den otevřených dveří“, na které ŠD uspořádala vánočně laděné 

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

 Starší žáci druhých a třetích ročníků soutěžili v celodružinové akci „Otevřená 

hlavička“ ve skupinovém sedmiboji, zaměřené na logické uvažování. 

Prosinec: 

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

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

nejmenší a „Čertovská překážková dráha“ pro druhé a třetí třídy. 

 Výlet pro 2. ročníky do předvánočně vyzdobeného zámku v Hrádku u Nechanic 

příjemně navodil atmosféru Vánoc. 

Leden: 
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 V lednu začalo dvakrát v týdnu oblíbené otužování v naší školní sauně. 

 Divadelní představení ve VČD „Jája a Pája“. 

Únor: 

 Únor proběhl v duchu masopustního veselí. Školní družina se zúčastnila masopustního 

průvodu Polabinami a vyvrcholením byl „Masopustní karneval“ plný her a soutěží 

v tělocvičně ZŠ. 

 Pro žáky 2. a 3. ročníků byla uspořádána akce „Chytrolín“, kde žáci pracovali ve 

skupinách a ukázali své znalosti v oblasti prvouky. 

 Saunování. 

 Divadelní představení ve VČD „Kocourek Modroočko“. 

Březen: 

 V březnu žáci přivítali jaro 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 lanem. 

 Akce „Pohádkový les“ pro nejmenší prvňáčky oživila znalosti pohádkových bytostí 

v rámci připomenutí „Měsíce knihy“. 

 Saunování. 

Duben: 

 V tomto měsíci se již tradičně stala školní zahrada dějištěm velkého „Čarodějnického 

reje“. Hrou a zábavou se žáci snažili pochopit rozdíly mezi dobrem a zlem, připomněli 

si lidové zvyky a tradice. 

 „Den Země“  - úklid školní zahrady. 

 Divadelní představení ve VČD „Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty“. 

Květen: 

 Hokejbalový turnaj pro chlapce a získání nových pohybových dovedností. 

 Koncert družinového pěveckého kroužku k blížícímu se zakončení školního roku. 

 Akce „Bludišták“, kde již tradičně žáci překonávali své dovednosti pohybové, ale i 

znalostní na herních prvcích naší školní zahrady. 

Červen: 

 Výjezdní akce za zvířátky do ZOO Jihlava nás obohatila o nové poznatky o 

cizokrajných, ale i domácích zvířatech. 

 „Odpoledne plné her“ patřilo již k tradičnímu zakončení školního roku, které bylo 

věnované všem dětem k mezinárodnímu Dni dětí. 

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

kterým byl dán podnět v rámci akcí pořádaných 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.   

- Vybavení kabinetu logopedie a speciálního pedagoga novým nábytkem 

- Nová telefonní ústředna 

- Nový zálohový server 
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- Skartovače na dokumenty 

- Kabinet Tv – žíněnky, můstek, míče, lyže, ukazatele skóre, vybavení na florbal, 

badmintonové sady 

- Mapy do různých kabinetů 

- Nové počítače, grafický tablet, 3D tiskárnu, dataprojektor 

- Nové židle do kabinetů 

- Přehrávače DVD do tříd 

- Úklidové vozíky – kuchyň a úklid 

- Nové zvonění na hodinu 

- Dokovací stanice 

- Dovybavení učeben novým nábytkem  

- Židličky do ŠD 

- Vybavení kabinetu jazyků novým nábytkem 

 

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. 
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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 – Mapa školy 

V školním roce 2017 - 2018 si naše škola nechala připravit a po té vyhodnotit již po třetí 

dotazníkové šetření „Mapa školy“ od společnosti SCIO.  Do tohoto šetření se zapojili 

pedagogové školy, správní zaměstnanci, žáci a zákonní zástupci.  

Ze zprávy se škola dozvídá své slabé a silné stránky, jaké jsou naše příležitosti a vnější 

ohrožení pro rozvoj školy. 

1. Rodiče i učitelé se shodují, že škola by měla děti naučit hlavně samostatně myslet 

 a řešit problémy. 

2. Rodiče na rozdíl od učitelů preferují i přípravu na přijímací zkoušky jako jeden 

 z hlavních úkolů. 

Silné stránky školy: zeměpis informatika na 2. stupni, vybavenost školy sportovními  

 a učebními pomůckami, školní akce, komunikace mezi rodiči a třídním učitelem, 

 výuka matematiky na obou stupních, skvělé vztahy mezi vyučujícími a vedením 

  i v rámci učitelského sboru, spokojenost správních zaměstnanců. 

Slabé stránky: stav záchodů a umýváren, kvalita jídel ve školní jídelně, špatné vztahy mezi 

 některými dětmi, komunikace mezi rodiči a učiteli v 9. ročníku, předávání důležitých

  informací v 6. a 9. ročníku, nedůvěra žáků na 2. stupni k vyučujícím.  

Příležitosti: lepší nabídka volitelných předmětů, zkvalitnění výuky cizích jazyků, lepší 

 nabídka školních akcí pro 9. třídy, atraktivnější výuka fyziky, hudebky a češtiny, 

 aktualizace www, více informací o chování dítěte při hodině. 

 

Hodnocení preventivního plánu školy    

       Prevence rizikového chování  na naší škole byla realizována na základě dokumentu 

Preventivní program ( dále PP ), jehož cílem  je 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, speciální pedagožky, 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 ve většině případů dařilo 

včas řešit, díky kontrole třídními učiteli a komunikaci s výchovnou poradkyní. Dalšími 

problémy byl pohyb žáků na sociálních sítích, počínající kyberšikana a další problémy 

spojené s digitálními technologiemi. Proto byla přijata přísnější opatření týkající se užívání 

mobilních technologií a žákům byly poskytnuty besedy s Policií ČR o této problematice.  
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                    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. Většina témat byla 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 2017/2018 tyto akce: 

 Adaptační pobyty žáků 1. roč. 

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

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

 Dopravní soutěž – 4. a 5. roč. 

 Ekocentrum – 2. - 5. roč. 

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

 Normální je nekouřit - 1. - 3. roč. 

 Divadlo s dopravní tématikou ,,Červená, stůj!“ 

 Divadlo ,,Nefňuka – The Tap Tap 

 Škola v přírodě 5. roč. 

 Beseda o sociálních sítích – 5. 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, pohyb na sociálních sítích. 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 2017/2018 se uskutečnily tyto specializované akce: 

 Adaptační pobyty -  6. roč. 

 Besedy s Policií ČR – téma sociální sítě a kyberšikana 

 Párty se zdravou pětkou – 7. roč 

 Příběhy bezpráví – 9. roč. 

 Čas proměn – 6. roč. 

 Etiketa - 8. roč. 

 Hokejbal proti drogám  

 Pořad ,,Nech mě bejt“ v DDM Delta – 6. roč. 

 Pořad ,, Když musíš, tak musíš „ v DDM Delta – 9.roč. 

 GO programy – Březová – 8., 9. roč. 

 Spolupráce se střediskem prevence Semiramis – 6., 7., 9. roč. 
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 Než užiješ alkohol, užij mozek – 7. roč. 

 Hrou proti AIDS – 9.roč 

 Bezpečnost silničního provozu – 8. a 9. roč.  

 Tyflocentrum – 6. roč. 

 

 V průběhu školního roku se 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 

                        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 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 

 Burza sportovních potřeb 

 Běh s polabinskou trojkou 

 

Specializované akce a programy pro pedagogy školy 

 Výjezdní školení ,,Jak nevyhořet „ – všichni pedagogové 

 DVPP Autorita učitele a efektivní komunikace – 1 pedagog 

 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 

 Metodická setkání školních psychologů v PPP – 1 škol. Psycholog 

 DVPP Dobrý třídní, dobrá třída – 2 pedagogové 

 Konference Bezpečné klima na školách – 2 pedagogové  

 DVPP Bezpečné klima ve třídě – 2 pedagogové 

 DVPP Třídní klima – 2 pedagogové 

 DVPP Jednání s agresorem – metodik prevence  

 DVPP Formativní hodnocení – všichni pedagogové 

                      

                      Nabídka volnočasových aktivit  

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

školním roce 2017/2018 to byly tyto: 

 Zobcová flétna 

 Anglický jazyk pro 1. a 2. roč. 

 Výtvarná výchova 

 Šachy 

 Matematika pro 9. roč., příprava k přijímacím zkouškám 



- 25 - 

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

 Vaření 

 Logopedie 

 Latinsko-americké tance 

 Pohybové hry pro děti ze ŠD 

 Deskové hry 

 Čtenářské kluby 

            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 

 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.                          
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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“, „Šablony“ a další. 

6.2 Další vzdělávání zaměstnanců školy 

 

 
DVPP  -  šk. rok 2017/2018 

     
měsíc č.dokl. cena název účastník 

8/17 
 

        0,00  Nácvik sociálních dovedností                  51 

     

          0,00 Time management a zvládání stresu      47 

     

9/17 1252 1 998,00 Bakalářská konference 2 

     9/17 1254 500,00 Školení – obsluha plyn. zařízení 5 

  

    10/17 1270 1 500,00 Poruchy autistického spektra a Aspergrův syndrom 1 

     

 

1271 3 000,00 ADHD/ADD a související poruchy chování 2 

      1305 6 600,00 Kurz Zdravotník zotavovacích akcí pro pedag. pracovníky 3 

     

 

1316 1 990,00 Jak přistupovat k dětem s vývoj. poruchami a logod. vadami 1 

  

    11/17 1348 1 000,00 S hudbou? S hudbou!  1 

  

1 000,00 Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň III 1 

     

 

1407 2 900,00 Praktické úlohy a hry z finanční matematiky 1 

  

2 000,00 Technika řeči a práce s literárním textem 2 

      

12/17 1438 2 000,00 Práce s voskem ve škole 2 

     

  0,00 

Metodická poradna v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání 

v Pardubickém kraji 32 

  

    1/18  1102 1 766,60 Aktuální chemická legislativa pro učitele II. 1 

  

      1005 1 598,00 Budování bezpečného klimatu ve třídě 1 

     1006 1 598,00 Budování bezpečného klimatu ve třídě 1 

     

 2/18 1027 2 900,00 Rozvíjení matematické gramotnosti 1 

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

  

 

1032 2 400,00 Burza nápadů učitelů matematiky 2 
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   1056  700,00 Učitel a jeho vliv na školní úspěšnost žáka 1 

     

3/18     1073  300,00 Jarní konference o autismu 2 

     

 

 

    1093 1 000,00 Jarní tvoření 1 

  2 900,00 Učíme efektivně, učíme CLILem 1 

 

    1097 

 

1 200,00 Seminář Spektrum vzdělávacích metod 1 

     

  zdarma 

Metodické setkání v rámci projektu Inkluzivní vzdělání 

v Pardubickém kraji 38 

 

4/18 1106 1 500,00 Seminář pro metodiky prevence 1 

  

 1127 2 100,00 Seminář pro výchovné poradce 1 

 

5/18 1138 1 100,00 Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat 2 

 

 1139 1 400,00 

 

Problematika poruch autistického spektra 2 

     

 1161    300,00 Konference Elixír do škol 2018 1 

     

 1175 2 900,00 Možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 1 

  5 800,00 Didaktika matematiky 2 

     

6/18 1204 3 200,00 Seminář k systému Bakaláři  2 

     

 1212 4 800,00 Školení modulů Třídní kniha 4 

     

 1214 1 400,00 

Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu - drzé 

dítě 2 

 

 

 

Celkem 66 350,60  Kč  
 

 

   

 

6.2 Další vzdělávání zaměstnanců školy 

 

 

Školení hrazené z prostředků zřizovatele - školní rok 2017/2018 
 

měsíc č.dokl. cena název účastník 

     8/17 1210 1 815,00 Seminář – ViS 1 

     9/17 1254  1 000,00 Školení – obsluha plyn. zařízení 9 

     10/17 1278 1 573,00 Seminář Mzdy 1 

     11/17 1332 1 300,00 Cestovní náhrady ve školství 1 

     

 1380 1 694,00 Efektivní využití programu VIS 1 
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2/18 2036 1 500,00 Seminář GDPR  

     

3/18 1090 1 573,00 Seminář Mzdy  1 

     

 2050 1 500,00 Školení hygienického minima 6 

     5/18 1131 1 390,00 Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba 1 

   

a použití 

 

 1143 1 700,00 

 

Archivnictví a spisová služba 2018 1 

 

Celkem 

 

15 045,00    Kč 
 

  

     

 

7.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Většina těchto akcí byla vyjmenována již v jiných částech této zprávy. Škola se snaží být 

komunitním centrem pro žáky, rodiče i veřejnost sídliště Polabiny. 

   

7.2 Ostatní akce jednotlivých ročníků organizované školou 

 

Školy v přírodě, lyžařské výcviky, plavecké kurzy, adaptační kurzy: 

 

Třída Název akce Místo pobytu 

1.A,B,C Adaptační kurz Janské Lázně 

1.A,B,C Kurz bruslení Pardubice 

2.A,B,C,D Lyžařský výcvik Janské Lázně 

2.A,B,C,D Bruslení Pardubice 

3.A,B,C,D Plavecký výcvik Pardubice 

4.A,B,C Plavecký výcvik Pardubice 

5.A,B,C Škola v přírodě Deštné v Orlických 

horách 

6.A,B,C,D Adaptační kurz Nový Hrádek 

7.A,B,C Lyžařský výcvik Horní Malá Úpa 

8.A,B,C Škola v přírodě Březová u Třebíče 

 

Dopravní výchova, výlety, exkurze, …: 

 

Třída Název akce Místo pobytu 

1.A,B,C Na červenou stát! ABC Olšinky 

1.A,B,C Výlet Staré Hrady 

2.A,B,C,D Červená stůj! DDM Beta 

2.A,B Vánoce na Potštejně Potštejn 

2.A,B Prohlídka zámku Žleby 

2.A,B Na farmě Spojil - Apolenka 

3.D Ilustrace dětské 

knihy 

Galerie u Jonáše 

3.C,D Vánoční exkurze Zámek Nechanice 
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3.C,D Exkurze na letišti Praha - Ruzyně 

3.A,B Výlet Zámek Častolovice 

3.A,B Exkurze Letiště Pardubice 

3.A,B,C,D Lesní pedagogika Les - Studánka 

4.A,B.C Jízdy na kole Dopravní hřiště 

4.C Do pohádek čaroděje 

Archibalda 

Staré Hrady 

4.B Zábavní park  Mirakulum 

4.A Historická Praha Praha 

4.A,B Tradice Čertovina Hlinsko 

5.A,B,C Teorie jízdy na kole Dopravní hřiště Dukla 

5.A,C Exkurze Letiště 

6.A,B,C,D Historická exkurze Archeopark Všestary 

6.A,C Výlet Slatiňany 

6.A,D Výlet IQ park Liberec 

6.B,C Výlet Praha 

6.B Výlet Údolí Doubravky 

7.A Židovské tradice a 

zvyky 

Židovské muzeum Praha 

7.A,B,C Exkurze Kutná Hora 

7.A Výlet Olomouc 

7.B,C Výlet Park Mirakulum 

8.A,C Exkurze – Renesance 

a baroko v Čechách 

Kuks, Nové Město nad 

Metují 

8.A,B,C Bezpečnost 

silničního provozu 

KD Hronovická 

8.A,B,C Úprava pitné vody Vodárna Hrobice 

8.A,B,C Inspektorem v ZOO ZOO Praha Trója 

8.A,B,C Exkurze SPŠPT Pardubice 

8.A,B,C Exkurze Labská hotelová škola 

9.A Exkurze - Kiekert Přelouč 

9.A,B Výlet – Jump aréna Praha 

9.A,B Geologická exkurze CHKO Český ráj - 

Příhrazské skály 

9.A,B Exkurze Labská hotelová škola 

9.A,B Exkurze Úřad práce Pardubice 

9.A,B Schola Bohemia IDEON Pardubice 

 

Ostatní akce (besedy, divadlo, kino, projekty, …): 

 

1. ročník 

Třída Akce 

1.A,B,C Seiferos - Dravci 

1.A,B,C Slavnost slabikáře 

1.A,B,C Trampoty andělíčka Damiána - vánoční pásmo 

1.A,B,C Filmové představení - Čertoviny 

1.A,B,C ZUŠ - ukázková hodina 
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1.A,B,C Korálkování  

1.B,C Noc s Andersenem 

1.A,B,C Diagnostika nohou 

1.A,B,C Den Země 

1.A,B,C Od Šumavy k Tatrám - folklorní vystoupení 

1.A,B,C Den dětí - Letiště Pardubice 

1.A,B,C Pasování na čtenáře 

1.A,B,C Odpoledne plné her 

1.A,B,C Zrcadlo umění 

1.A,B,C Sportovní den 

1.A,B,C Lanové centrum 

 

2. ročník 

Třída Akce 

2.A,B,C,D  Seiferos - Dravci 

2.A,B Vyplouváme - plavba na parníku 

2.A,B,C,D Malý den zvířat 

2.A,B,C,D Vaříme s kuchařem 

2.A,B,C,D Vystoupení souboru Perníček 

2.A,B,C,D Vánoční koncert 

2.A,B,C,D Filmové představení 

2.A,B,C,D  Masopust 

2.A,B,C,D Den Země 

2.D Korálkování  

2.A,B,C,D Od Šumavy k Tatrám - folklorní vystoupení 

2.A,B,C,D Letiště Pardubice 

2.A,B,C,D VČD - Tučňáci na arše 

2.A,B Lumpárium 

2.A,B,C,D Sportovní den 

 

3. ročník 

Třída Akce 

3.A,B,C,D  Seiferos - Dravci 

3.A,B,C,D  DDM Alfa - Den Zvířat  

3.C,D Vaříme s kuchařem 

3.A,B,C,D  Krajská knihovna - Čteme s Bexou 

3.A,B,C,D  S krtečkem do vesmíru - beseda 

3.A,B,C,D Books - výstava knih v anglickém jazyce 

3.A  Polabinská pouť - vystoupení 

3.A,B,C,D Vystoupení souboru Perníček 

3.A,B,C,D Filmové představení 

3.A Vystoupení před basketbalovým utkáním 

3.A,B,C,D McDonald´s cup - fotbalový turnaj 

3.A,B,D Korálkování 

3.D Perníček - 100 let ČR 

3.A,B,C,D Sportovní den s Bexou 
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3.C,D Vědecko-technický jarmark 

3.D Lanové centrum 

3. A  Zrcadlo umění 

 

4. ročník 

Třída Akce 

4.A,B,C Seiferos - Dravci 

4.A,B,C S krtečkem do vesmíru - beseda 

4.A,B,C Na Mikuláše … vystoupení souboru Perníček 

4.A,B,C Filmové představení 

4.A,B,C Výstava ke Dni Země 

4.A,B,C Od Šumavy k Tatrám - folklorní vystoupení 

4.A,B,C Letiště dětem 

4.B,C Vědecko-technický jarmark 

4.A,C Bowling 

4.A,B Loděnice 

4.A,C VČG - Z pohádky do pohádky 

4.A,B,C Hry a klamy - VČ muzeum 

4.C Není včela jako včela 

4.C Ekocentrum Paleta - Stromy v ohrožení 

4.C Ekocentrum Paleta - Pravěk 

4.A,B Polabinská pouť 

 

5. ročník 

Třída Akce 

5.A,B,C Seiferos - Dravci 

5.A,B,C Books - výstava knih v anglickém jazyce 

5.A Taneční vystoupení k výročí školy 

5.A,B Slavnost slabikáře pro 1. třídy 

5.A,B,C Taneční vystoupení Perníček 

5.A,B Bruslení 

5.A Natura park - ekologická výchova, drátkování 

5.A Divadelní představení - Nefňuka 

5.A Noc s Andersenem 

5.A,B,C Vesmír – beseda a projekce 

5.A,B,C Den Země - sběr odpadků v okolí školy 

5.A,B,C Veslování Arosa 

5.A,C Letiště Pardubice 

5.C Vědecko-technický jarmark 

5.C Divadelní představení - Tučňáci na arše 

5.A,B,C Filmové představení 

5.A Zrcadlo umění 
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6. ročník 

Třída Akce 

6.A,C Seiferos - Dravci 

6.A,B,C,D Zvířata v kosmonautice 

6.A,B,C,D Agens 2017 - evakuace 

6.A,C Adventní program 

6.A,B,C VČG 

6.A,B,C,D Semiramis - práce s třídním kolektivem 

6.A,C Tajemství vánoční hvězdy 

6.A,B,C,D Hej mistře - výchovný koncert 

6.A,B,C,D Tyflocentrum 

6.A,B,C,D Filmové představení 

6.,B Jeden svět na školách 

6.A,B,C,D Prevence kriminality - „Nechte mě bejt“ 

6.A,B,C,D Kyberšikana - beseda s PČR 

6.A Den nemocnice 

6.A Zrcadlo umění 

 

7. ročník 

Třída Akce 

7.A,B,C Seiferos - Dravci 

7.A Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 

7.A Agens 2017 - cvičná evakuace 

7.A,B,C Divadelní představení „Hej mistře“ 

7.A VČG - Výtvarné umění 2. pol. 20. století 

7.A,B,C Semiramis - práce s třídním kolektivem 

7.A B,C Výukový program - Plazi 

7.A Vzdělávací program „Čas proměn“ 

7.A,B,C Filmové představení 

7.A,B,C Párty se Zdravou 5 

7.A,B,C VČG - Podoby sochařství 

7.A Malování na bulváru - Zrcadlo umění 

7.A,B,C Zeměpisný pořad - Barma 

7.A VČM - vzdělávací program Historie Pardubic 

 

8. ročník 

Třída Akce 

8.A,B,C Seiferos - Dravci 

8.A,B,C Agens 2017 - cvičná evakuace 

8.A Energie budoucnosti - interaktivní seminář 

8.A,B,C Divadelní představení „Hej mistře“ 

8.A,B,C Filmové představení 
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8.A Filmové představení v německém jazyce 

8.A,B,C Sportovní den 

8.A Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání 

8.B VČG - Moderní umění 

8.C VČG - Současná krajina 

8.B,C VČG - Sítotisk 

8.B MENU LABoratory - fotografie 

 

9. ročník 

Třída Akce 

9.A,B Seiferos - Dravci 

9.A,B Kosmonautika a my 

9.A STEM workshop 

9.A,B Bezpečnost silničního provozu 

9.A,B Divadelní představení v anglickém jazyce 

9.A Road show (chemie) 

9.B Agens 2017 - cvičná evakuace 

9.A,B Příběhy bezpráví 

9.A,B Divadelní představení „Hej mistře“ 

9.A,B Hrou proti AIDS 

9.A Energie budoucnosti - interaktivní seminář 

9.A Semiramis - práce s třídním kolektivem 

9.A,B Filmové představení 

9.A,B Když musíš, tak musíš 

9.A,B Radioaktivita kolem nás 

9.A,B Animační program 

9.A,B Divadelní představení v anglickém jazyce 

 

 

7.3 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Vědomostní  soutěže vyhlašované MŠMT: 

III. C chlapec                   Matematický klokan  3. místo (krajské kolo) 

V. A dívka                      Matematická olympiáda 1. místo (okresní kolo) 

V. C chlapec                   Pythagoriáda  3. místo (okresní kolo) 

                     Matematická olympiáda 2. místo (okresní kolo) 

VII. A dívka                                 Astronomická olympiáda 3. místo (krajské kolo) 

VII. A dívka                      Pythagoriáda  3. místo (okresní kolo) 

                                                     Matematický klokan 1. místo (krajské kolo) 

 

Výjimečné úspěchy v ostatních vědomostních soutěžích: 

VIII. A     2 dívky 

                Oceněný projekt „Boj proti horečce aneb Acylpyrin vs. Acygal“ v krajském kole 

                Festivalu vědy a techniky v Pardubickém kraji 
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Sportovní soutěže: 

XXIV. Olympiáda okresu Pardubice - 4. místo v bodovací soutěži škol 

Přespolní běh - 1. místo kat. 8.-9.tř. – chlapec 

O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic - 1. místo – chlapec, 3. místo – dívka,  

                                                                        3. místo – chlapec 

Olympiáda okresu Pardubice – stolní tenis - družstvo chlapců – 2. místo,  

                                                                       družstvo dívek – 2. místo 

Vánoční turnaj ve volejbalu - družstvo chlapců  - 1. místo 

                                                družstvo dívek  - 2. místo 

Mikulášský turnaj v basketbalu - družstvo chlapců - 3. místo 

Memoriál Petra Jagoba - družstvo chlapců – 1. místo 

Olympiáda okresu Pardubice – malá kopaná - družstvo dívek – 2. místo 

Olympiáda okresu Pardubice – nohejbal - družstvo chlapců – 3. místo 

 

 

8.  Výsledky kontrol a inspekční činnosti 
 

 Česká školní inspekce – Pardubický inspektorát - 4.12. – 8.12. 2017 

ČŠI hodnotila tyto oblasti – zaměření školy, personální obsazení, prostorové 

podmínky pro výuku, školní vzdělávací program, způsob výuky, dokumenty školy.  

V žádné oblasti nedošlo k pochybení a hodnocení je celkově kladné. 

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.  

 Česká školní inspekce – Pardubický inspektorát – 6.12. – 7.12. 2017  

Řešení stížnosti na přístup učitele k žákům a získávání podkladů pro jejich hodnocení 

v předmětech, které vyučuje – s daným vyučujícím byl proveden pohovor a sjednána 

náprava – DVPP v dané oblasti. 

 Magistrát města Pardubic  - Finanční kontrola ve veřejné zprávě – 11.12. 2017 - při 

kontrole přípravy a průběhu inventarizačních prací nebyly zjištěny nedostatky. 

 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – 4.4. 2018 

            Kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu  

            a Rady (ES)…. 

            Kontrola zjistila na místě (ve školní jídelně) závady, které jsou především stavebního 

            charakteru – na základě zprávy byl informován Odbor majetku a investic MmP. 

            Pokud bude daný stav přetrvávat, může dojít k ohrožení zdravotní nezávadnosti 

            skladovaných a připravovaných potravin.  

 Magistrát města Pardubic - Finanční kontrola ve veřejné zprávě – 9.5. 2018 

Hospodaření PO ve vybraných oblastech – nebyli zjištěny nedostatky 

 Česká školní inspekce – Pardubický inspektorát – 23.5. 2018 

Řešení stížnosti na úroveň a průběh vzdělávání ve škole, postupu ředitele školy při 

šetření stížností a jeho komunikace se zákonnými zástupci – vedení školy připravilo 

na nový školní rok 2018 – 19 podrobný plán kontrolní činnosti se zaměřením na 

využívání aktivního učení a individualizaci výuky pro žáky s SVP. S vyučujícím, 

který zanedbával své povinnosti a mněl nedostatky ve výuce se ředitel školy dohodl na 

ukončení pracovního poměru ke konci školního roku 2017 - 18.  
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9.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017 v samostatné příloze. 

 

 

10.  Přílohy  

 

1. Zpráva o hospodaření školy za rok 2017 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. František Němec                                                                                                          

                     ředitel školy                                                            

 

 

 

 

 

 

Schváleno dne 8.10. 2018. 

 

Školská rada: Mgr. Jan Sýkora 

 

                       Mgr. Renata Kmoníčková 

 

                       Ing. Aleš Fifka  

 

                       Ing. Iveta Skládalová 

 

                       Mgr. Romana Hermannová 

 

                       Mgr. Jan Bříza 

 

 

 

 

 


