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1. ČINNOST ŠKOLY                                                                                                                                                                      
 
1.1. Základní údaje o škole 
 
Název: Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344  
 

Charakteristika školy:  
Od 1. 1. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo podle § 7 odst. 3, § 19,  
§ 23 odst. 3, § 26 odst. 4 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, pravidla a náležitosti 
vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vydalo další 
související právní předpisy.  
Škola zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona má 5 tříd základní školy, 1 třídu speciální školy 
a 2 třídy mateřské školy a 2 oddělení školní družiny, ve kterých se ve školním roce 2020/2021 
vzdělávalo ke dni 30.6.2021 46 žáků v ZŠ, 18 dětí v MŠ a 20 dětí v ŠD. Z počátečního stavu 
45 žáků k 30. 9. 2020 jedna žákyně přestoupila během roku a opět se odstěhovala, jeden žák 
se odstěhoval a dva žáci přestoupili z jiných škol. 
 

Sídlo: A. Krause 2344, 530 02 Pardubice 
 

Zřizovatel: Město Pardubice 
 

Součástí právního subjektu je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 
Škola je příspěvková organizace. 
 

IČO: 60159138 
 

IZO: 600096645 
Škola je zapsána jako právnická osoba do školského rejstříku rozhodnutím č. j. 5427/2007-21 
s účinností od 2. 3. 2007 
 

Kapacita součástí: 
základní škola  96 žáků       IZO 060 159 138 
mateřská škola 20 dětí       IZO 117 500 542 
školní družina  20 žáků      IZO 117 500 551 
školní jídelna  130 stravovaných     IZO 117 500 569 
 
Ředitel: Mgr. Daniela Ročková 
Zástupce ředitele: Mgr. Blanka Šteindlerová 
 

e-mail: skola@skolakr.cz 
 

www stránky: www.skolakr.cz 
 

Školská rada:  
Usnesením Rady města Pardubic č. 2586/2005 ze dne 19. prosince 2005 byla zřízena Školská 
rada při Základní škole praktické a mateřské škole speciální Pardubice, A. Krause 2344, která 
zahájila činnost 1. 3. 2007. Dne 21. 6. 2021 Rada města Pardubic schválila usnesením  
č. R/6136/2021 nové zástupce školské rady školy za zřizovatele, ostatní členové byli zvoleni 
řádnými volbami dne 8.6.2021.  
 
Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Daniela Ročková 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 6.9.2021.

mailto:skola@skolakr.cz
http://www.skolakr.cz/
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1.2.    Učební plán 
   

 
 

UČEBNÍ PLÁN od 1. 9. 2021 (KOTVA) 

Vzdělávací 
oblasti 

Vzdělávací 
obory 

Vzdělávací 
předmět 

1. stupeň – časová 

dotace 2. stupeň – časová 

dotace 6.-9.ročník 
Časová 

dotace 
disponibilní 

1.-5. ročník 

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

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk 7 7 7 6 6 5 4 3+1 3+1 0/2 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
     3  3  3 3 3 3 3  

Další cizí jazyk 
Německý 

jazyk 
     1 1 2 2  

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 4+1 4+1 5 4 3 3 2/0 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika       1 +1 1 +1 +1 +1  1/3 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2               

Přírodověda       2 2           

Vlastivěda       1 1           

Člověk a 
společnost 

Dějepis Dějepis           1 2 2 2   

Výchova k 

občanství 

Občanská 

výchova 
          1 1 1 1   

Člověk a 
příroda 

Fyzika Fyzika             1 1 1   

Chemie Chemie                1 1   

Přírodopis Přírodopis           2 2 2 2   

Zeměpis Zeměpis           2 2 2 2   

Umění a 
kultura 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 
2 2 1 1 1 2 2 1 1   

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 
2+1 2+1 2 2 2 2 2 2 2 2/0  

Člověk a svět práce 
Pracovní 
činnosti 

1+1 1+1 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+3 +4 8/11 

Průřezová 

témata 

Výchova ke 

zdraví Rozvoj 

osobnosti 
    +1 +1 +1 1 1 +1 +1 3/2 

Osobnostní a 

sociální výchova 

Disponibilní časová dotace 
2 2 3 4 5 2 3 6 7 34 

16 18 16/18 

Časová dotace v jednotlivých ročnících 21 21 24 26 26 30 30 31 31   

Celková časová dotace 118 122   

 
Od 1.9.2020 je vyučováno podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) KOTVA – zpracovaného 
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  
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UČEBNÍ PLÁN 1. stupně ZŠS 

 
Podle školního vzdělávacího program KOTVIČKA (zpracovaný dle RVP ZŠS – DÍL I) se 
vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením na základě doporučení školského 
poradenského zařízení. 
 
 

Přehled oborů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 
 

Obor Studium Délka studia 

79-01-C/01 Základní škola denní 9 r. 0 měs. 

79-01-B/01 Základní škola 
speciální 

denní 10 r. 0 měs. 

 
 
1.3.   Personální zabezpečení činnosti školy 
     
Viz příloha č. 1. 

 
1.4.   Údaje o přijímacím řízení 
 
Škola provedla ve dnech 19. - 23. 4. 2021 zápis do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo  
7 zákonných zástupců vzhledem k mimořádným opatřením bez účasti dětí. Z tohoto počtu bylo 
přijato k povinné školní docházce 1 dítě již po odkladu a 6 dětem byla odložena školní 
docházka. 

 Celkový počet dětí, které se dostavily poprvé k zápisu     6 

 Celkem žádostí o odklad povinné školní docházky      6 

 Po odkladu školní docházky celkem        1 

Vzdělávací 

oblasti 

Vzdělávací 

obory 

Vyučovací 

předmět 

1. stupeň – časová dotace 
1.- 6. ročník 

Časová 

dotace 
disponibilní 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Čtení a 

psaní 
Čtení a psaní (ČaP) 4+1 4+1 5 5 4 4 2 

 

 

Řečová 
výchova 

Řečová výchova (ŘV) 2 2 2 2 2 2  
 

Matematika a její aplikace Počty (P) 2+1 2+1 2+1 2+1 2+2 2+2 8  

Informační a komunikační 

technologie 

Práce s počítačem 

(Pp) 
    1 1  

 

Člověk a jeho svět Věcné učení (VU) 2 2 2 3 3 4   

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební výchova (HV) 1 1 1 1 1 1   
 

Výtvarná 

výchova 
Výtvarná výchova (VV) 2 2 2 2 2 2   

 

Člověk a zdraví 
Tělesná 
výchova 

Tělesná výchova (TV) 3 3 3 3 3 3  
 

Člověk a svět práce 
Pracovní 

činnosti 
Pracovní činnosti (PČ) 3 3 3 4 4 4  

 

Disponibilní časová dotace 
2 2 1 1 2 2 10  

   

Časová dotace v jednotlivých ročnících 21 21 21 23 24 25   

Celková časová dotace 135    
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1.5.   Údaje o výsledcích vzdělání žáků 
 
Z celkového počtu 46 žáků (k 30. 6. 2021) jich na konci školního roku 26 prospělo, 15 prospělo 
s vyznamenáním, 5 neprospělo.  
Počet pochval za celý školní rok (PTU – 32, PŘŠ - 0) je vyšší oproti počtu udělených důtek 
(DTU – 1, DŘŠ - 0). Pochvaly jsou v převaze vůči důtkám, minulý rok důtky tvořily 13,64 % 
všech výchovných opatření, letos došlo k velkému snížení na 3 % i vzhledem k tomu, že došlo 
k uzavření škol a v průběhu roku byla nastavena velmi přísná epidemiologická opatření (např. 
homogenita tříd apod.). 2. stupeň z chování byl udělen v 1. pololetí i ve 2. pololetí (viz příloha 
č. 2). V 1. pololetí byl udělen za napadení spolužáka a ve 2. pololetí snížený stupeň z chování 
navrhovala škola, ze které žák přestoupil. Vzhledem k tomu, že naši školu navštěvoval pouze 
měsíc, návrh bývalé školy jsme akceptovali. 
Celkově bylo zaevidováno 130 neomluvených hodin, což je oproti minulému školnímu roku 
výrazné zvýšení. Zvýšení bylo způsobeno přestupem žáků z jiných škol s již neomluvenou 
absencí a zároveň neomlouváním nepřítomnosti žáků zákonnými zástupci dle školního řádu 
(viz příloha č. 2). 
Ve školním roce 2020/2021 splnilo povinnou školní docházku 0 žáků, protože jsme neměli  
9. ročník.  
 

1.6.   Celkové klima školy  
 
Během školního roku byly vypracovávány oficiální zprávy sepsané na výzvu OSPOD, soudu, 
PČR, popř. dalších institucí. Bylo řešeno několik případů neomluvené absence a vysoké 
omluvené absence formou konzultací s rodiči, svolání výchovné komise, předání podkladů 
OSPOD. Dále bylo řešeno nevhodné chování některých žáků ke spolužákům formou konzultací 
se žáky, s rodiči udělením kázeňských opatření, realizací programů se školním psychologem (v 
rámci třídního kolektivu) a nabídkou individuálních konzultací se školním psychologem. 
V několika případech byla řešena vysoká omluvená absence v období po ukončení distanční 
výuky. (viz příloha č. 3). 
Na pozici školní psycholožky pokračovala Mgr. Jana Pinkasová na poloviční úvazek jako zástup 
za rodičovskou dovolenou. Druhou polovinou úvazku je zaměstnána na stejné pozici v ZŠ 
Sezemice. Školní psycholožka pracovala v pondělí, ve středu a v pátek (pouze v sudém týdnu) 
individuálně s jednotlivými žáky školy a některými rodiči. S metodikem prevence připravila 
program na zážitkový pobyt pro žáky 2. stupně (září 2020), na jehož realizaci jsme zpracovali 
projekt a podali žádost o finanční zajištění MO V Pardubicích. V odpoledních hodinách 
připravovala hry a relaxační chvilky pro žáky ze školní družiny. Během školního roku svolávala 
žákovskou radu, pokud to epidemiologické podmínky dovolovaly, připomínky a nápady žáků 
tlumočila vedení školy.  
Pro sociálně slabé žáky byla v rámci projektu zavedena možnost bezplatného čerpání obědů 
ve školní jídelně. 
  
 

1.7.   Výsledky inspekce ČŠI 
 
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla inspekční a kontrolní činnost. 

  
1.8.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 
1.8.1. Akce základní školy: 

 beseda s MPP 
 třídenní zážitkový pobyt pro žáky 2. stupně  
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 praktické cvičení OČMS pro žáky – 11.6.2021 – nácvik evakuace, pochodové cvičení, 
orientace v přírodě, základy zdravovědy, realizace branných prvků  

 Dětský den 
 Den knihy 
 Den Země 
 Uklízíme les 
 Dopravní soutěž 
 Velká pardubická 
 ekologická výchova – zrealizovány programy Den zdravé výživy, pokračujeme v projektu 

Recyklohraní 
 v multikulturní výchově jsme realizovali školní projekty – „Vnímání zvířat v lidské 

společnosti“  
 školní sběr plastových lahví, baterií, starých mobilních telefonů a třídění odpadu ve třídách 

– 3. místo ve sběru PET lahví 
 vedení praxí a stáží studentů různých škol terciálního vzdělávání 
 aktuální informace pro veřejnost na webových stránkách školy www.skolakr.cz a 

Školském portálu 
 Obědy pro děti – projekt 
 Ovoce a zelenina do škol – projekt 

Naplánované akce nemohly být realizovány v celém rozsahu tak, jak jsme si je na začátku 
školního roku naplánovali z důvodu uzavření škol na podzim a na jaře a vzhledem 
k mimořádným epidemiologickým opatřením po otevření škol. 
 
VZDĚLÁVACÍ AKCE A KULTURA:    
Programů se zúčastňujeme dle výběru z nabídky institucí, které nám zasílají své programy a 
dle epidemiologické situace v ČR. Dle finančních možností žáků využíváme nabídky kulturních 
programů, částečně nám na tuto činnost přispívá městský obvod a formou finančního daru 
některé pardubické firmy. V letošním školním roce jsme získali od MO V příspěvek na zážitkový 
pobyt pro žáky 7 320,- Kč a 5 000,- Kč na adventní setkání, které jsme museli vrátit, protože 
jej nešlo zrealizovat vzhledem k situaci. Každoročně získáváme zdarma vstupenky do PAP 
Pardubice (11 700,- Kč). Nadace Unipetrol nám darovala 10 ks repasovaných osobních počítačů 
pro výuku informatiky. Firma Vivantis nám věnovala dezinfekční prostředky v hodnotě 
12 359,29 Kč. 
Velmi dobrou zkušenost máme i s programy Palety a Apolenky, které pravidelně navštěvujeme.  
Dne 11.6.2021 se uskutečnilo praktické cvičení (OČMS) s nácvikem evakuace školy. Žáci si 
procvičili základy zdravovědy a realizaci branných prvků, učili se jak a co sbalit do evakuačního 
zavazadla.  
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
Environmentální výchova je součástí vyučovaných předmětů a škola je zapojena do projektu 
„Recyklohraní“. 
Ve sběru PET lahví se naše škola pravidelně umisťuje na předních pozicích. Letos jsme opět 
obsadili 3. místo. Do této akce se aktivně zapojují celé rodiny. 
Hodnocení praktických aktivit ekologického centra Paleta ve školním roce 2020/2021 (realizace 
byl výrazně omezena uzavřením škol a epidemiologickými opatřeními):  
Většina akcí probíhala se zájmem žáků. Snažíme se vést děti a žáky k aktivnímu zapojení. Akce 
budou probíhat i v příštím školním roce 2021/2022. 
Akce školy:  

 Den zdravé výživy  
 Den stromů 
 Velká pardubická 
 Sběr PET lahví, hliníku a starých mobilních telefonů 
 Odpady – realizace programu správného třídění odpadu 

http://www.skolakr.cz/
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 Energie – šetření energií 
Plánované aktivity nemohly být všechny realizovány vzhledem k mimořádným opatřením (viz 
výše). Do celoškolních akcí byli zapojeni všichni žáci od 1.- 9.ročníku + MŠ.  
 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
V prvním pololetí školního roku 2020/2021 byla realizována část projektu s tématem Vnímání 
zvířat v lidské společnosti. Cílem bylo v jednotlivých třídách představit konkrétní zvíře a jeho 
užitek, vnímání v kultuře a historii, současné i dřívější využití. Zvířata si vybírala každá třída  
na základě svých potřeb i připravené aktivity odpovídaly schopnostem a zájmům žáků. 
Výsledkem byly výtvarné prezentace a plakáty, které zdobily chodby školy. 
V druhém pololetí byla plánována návštěva Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. 
Vzhledem k epidemické situaci a trvající potřebě zachovávat homogenitu jednotlivých tříd a 
ztížené možnosti hromadné dopravy, byl projekt upraven a po jednotlivých třídách proběhla 
individuální návštěva farmy Apolenka ve Spojile. Žáci absolvovali připravený program 
s tématem využití zvířat, prohlédli si farmu a měli možnost zajezdit si na koni. Na tuto návštěvu 
jsme pro I., III. a SP třídu navázali sportovním dopolednem se zvířátky a aktivitami k upevnění 
získaných znalostí. 
Zábavnou a nenásilnou formou byla provedena implementace multikulturní výchovy  
do života školy a prezentace výsledků byla zveřejněna v prostorách školy i prostřednictvím 
www stránek školy.  
 
ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ:  
Komunikace a spolupráce školy a zákonných zástupců žáků 
Ve školním roce 2020/2021 ve škole pracovaly dvě třídy mateřské školy, 1.- 8. ročník základní 
školy a jedna speciální třída. Do 9. ročníku jsme nezískali žádné žáky, tento ročník nebyl 
otevřen. Od 23.10. do 27.11. 2020 byla z rozhodnutí KHS uzavřena MŠ. Od 1.3. do 9.4. 2021 
byla MŠ opět uzavřena, a to z rozhodnutí Vlády ČR. Základní škola byla z rozhodnutí Vlády ČR 
uzavřena v termínech 2.11. do 17.11. 2020 a od 1. 3. do 11. 4. 2021. Distanční výuka žáků se 
v těchto obdobích přenesla do spolupráce třídního učitele s rodiči. Učitelé respektovali 
omezené možnosti žáků a dohodli si s rodiči pravidla předávání učiva. Věnovali také velkou 
pozornost při poskytování zpětné vazby. 
S ohledem na omezení plynoucí z mimořádných epidemiologických opatření se nemohly 
uskutečnit některé plánované akce. Třídní schůzky se v tomto roce konaly pouze jednou. 
Konalo se mnoho individuálních konzultací mezi rodiči a poradenskými pracovníky. Bylo řešeno 
několik případů neomluvené absence a vysoké omluvené absence formou konzultací s rodiči, 
svolání výchovné komise, předání podkladů OSPOD. 
Na začátku školního roku obdrželi všichni zákonní zástupci žáků informační brožuru s 
důležitými údaji včetně informací o školním poradenství, kontakty i adresou webových 
stránek školy, kde také mohli čerpat aktuální informace.    
Sociální klima ve škole se zřetelem na integraci kulturních a sociálních odlišností 
Učitelé sociální klima ve škole podporovali u žáků vzájemným respektováním, spoluprací, 
vzájemnou podporou, otevřeností, lidskostí a humánností v jednání. Tyto vlastnosti byly 
prohlubovány zejména v hodinách předmětu Rozvoj osobnosti. V září proběhl zážitkový pobyt 
pro druhý stupeň.  
Po celý rok byly realizovány na obou stupních preventivní programy, které vedla Mgr. Jana 
Pinkasová. 
Spolupráce v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství  
Během celého školního roku vyučující měli možnost konzultovat své aktuální problémy v této 
oblasti jak s výchovnou poradkyní, metodikem prevence, pracovnicí OSPOD. Dle potřeby 
probíhala u žáků odborná vyšetření ve školských poradenských zařízeních. Výchovná 
poradkyně po celý rok vedla přehled o vyšetřeních v SPC Svítání a v PPP Pardubice. 
Pracovnice SPC navštěvovaly pravidelně naši školu a konzultovaly svá doporučení 
s třídními učiteli.   
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V práci na pozici školní psycholožky pokračovala 2,5 dne v týdnu Jana Pinkasová. Její 
činnost probíhá podle plánovaných aktivit v těchto okruzích a je pololetně 
vyhodnocována. 
 

 
Podmínky pro možnost integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti rodičů zvolení žáci byli 
vyučováni dle individuálního vzdělávacího plánu, který je součástí jejich dokumentace. Při 
vzdělávání a výchově těchto žáků v průběhu školního roku učitelé spolupracovali s 
pedagogickými asistenty. 
 

VOLBA POVOLÁNÍ: 
Plán výchovného poradenství vycházel z plánu výchovného poradenství pro školní rok 2020–
2021. Výchovný poradce byl k dispozici žákům a rodičům ve čtvrtek od 8–10 hodin, 
v jiné dny dle dohody. 
Výchovná poradkyně zjišťovala ve spolupráci s třídními učiteli zájem o další vzdělávání mezi 
žáky 6., 7. a 8. ročníku a zaměřila svou pozornost na žáky, kteří nechtějí pokračovat ve 
vzdělávání, nejsou dosud rozhodnuti či jejich volba neodpovídá jejich možnostem, 
schopnostem či zdravotnímu stavu.   
Aktuální informace týkající se volby povolání a poradenské činnosti výchovná poradkyně 
získávala na schůzkách výchovných poradců pořádaných PPP Pardubice. Tato setkání se konala 
online.  
Plán výchovného poradce pro školní rok 2020-2021 nebyl z uvedených důvodů zcela splněn.   
Největší pozornost byla z hlediska volby povolání zaměřena na žáky 8. ročníku. 
S ohledem na omezení plynoucí z distančního vzdělávání a s ohledem na mimořádná 
epidemiologická opatření během školního roku se nemohly uskutečnit některé plánované akce. 
Epidemiologická situace omezila aktivity tak, že volba povolání probíhala pouze v rámci výuky.  
Mimořádná byla v tomto roce i skutečnost, že jsme se nezúčastnili přijímacích řízení na střední 
školy, neměli jsme vycházející žáky.  
Na realizaci plánu se podíleli hlavně třídní učitelé 6. - 8. ročníku, učitelé pracovních činností, 
občanské výchovy, třídní učitelé, ale i ostatní pedagogičtí pracovníci školy.  
Byla provedena implementace výchovy k volbě povolání do tematických plánů. Výchova 
k volbě povolání se promítá do různých předmětů, především do pracovního vyučování a 
občanské výchovy. 
 
SPORTOVNÍ AKCE:   
Veškeré sportovní akce byly z již výše zmíněných důvodů zrušeny. V rámci tělesné výchovy 
nemohli žáci sportovat na vnitřních sportovištích a ve venkovních pouze za určitých podmínek 
dle vyvíjející se epidemiologické situace. 
Spolupráce s Atletikou Bez Bariér Pardubice byla spolupráce navázána, ale bohužel nemohla 
být realizována. Pro žáky byly připraveny soutěže, ale neuskutečnily se z již zmiňovaných 
důvodů. 
Dopravní soutěž, kterou pravidelně organizujeme, jsme v květnu realizovali za upravených 
podmínek. 
 

1. Individuální psychologické poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy  

2. Poskytování krizové intervence v psychicky náročných situacích  

3. Vedení preventivních programů při práci s třídním kolektivem  

4. Vedení intervenčních programů při práci s třídním kolektivem  

5. Spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků vyžadující psychologickou pomoc a 
navrhování vhodných opatření 

6. Vedení žákovské rady  
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ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ:  
Dětem jsme letos nabídli dvě zájmová vzdělávání.  
 „Logopedická prevence“ nebyla realizována z důvodu nutnosti zachování homogenity třídy. 
„Interaktivní hry“ byly pro žáky 1. stupně. Žáci využívali interaktivní tabuli nebo školní tablety 
pro individuální práci jednotlivých účastníků zájmového útvaru. Do četnosti výrazně zasáhla 
epidemiologická opatření. 
Zájmové vzdělávání v mateřské škole je popsáno v kapitole 1.10.1. 
 
PROJEKTY, DARY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY:

Celkem jsme získali z projektů a nadačních příspěvků částku 134 896,-Kč (za kalendářní rok 

2020).  
 
PROJEKTY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 2020 

1 SmP – příspěvek na výchovu a vzdělávání (2. 
místo ve sběru PET lahví) 

5 000,- Kč 

2 PAP – vstupenky do Aquacentra pro žáky 11 700,- Kč 

3 SmP – gastrokompostér pro školní jídelnu 50 000,- Kč 

4 Obědy pro děti 20 876,- Kč 

5 Elektrárny Opatovice, a.s.- projekt (vybavení 
školní družiny) 

40 000,- Kč 

6 MO V – Zážitkový pobyt pro žáky 2. stupně 7 320,- Kč 

Celkem:                  134 896,- Kč 
 
PREZENTACE VEŘEJNOSTI:  
Prezentujeme se veřejnosti prostřednictvím článků v Pardubické 5, na Školském portálu 
Pardubického kraje a na našich webových stránkách. Aktuálně upravujeme internetové stránky 
školy www.skolakr.cz, kde rodiče a veřejnost mohou získat přehledné informace o škole, 
aktuálním dění i proběhlých akcích. Webové stránky vyhovují svými parametry modernímu 
trendu. 
Pravidelně aktualizujeme informační systém pro rodiče a zpracovali jsme brožuru, ve které 
sdělujeme rodičům důležité informace o průběhu školního roku a další brožuru se školním 
řádem.  
Nadále zpracováváme autoevaluaci, realizujeme ji i v dílčích oblastech organizace a řízení školy 
např. evaluací programů EVVO, MPP, multikulturní výchovy, volby povolání atd. 
 
1.8.2. Umístění v soutěžích: 

akce                       pořadatel soutěže        umístění 
_________________________________________________________________________ 
 Separace plastových lahví  

pardubických škol           SmP, MmP         3. místo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.skolakr.cz/
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1.8.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

název  organizátor počet účastníků 

Posilování komunikačních kompetencí 
pedagogů 

JOB inovace 16 

Seminář aktuality ve školství MmP 1 

On-line výuka v MŠ-webinář 
Životní vzdělávání, 

z.s. 
1 

Bezpečné klima ve školách Pardubického 
kraje- IV. konference on-line 

Pardubický kraj 1 

Legislativní novinky školního roku 2020/2021 NPI 1 

Diagnostika dítěte předškolního věku pro 
učitele MŠ-webinář 

Předškolní 
poradna.cz 

2 

SON RISE-Terapie dětí s PAS-webinář The Handle Institute 2 

Od kousání k povídání-webinář The Handle Institute 1 

Logopedická prevence, vývojová dysfázie-
webinář 

Životní vzdělávání, 
z.s. 

1 

Úvod do behaviorální analýzy Modrý kruh 1 

Přístup k hodnocení výuky na dálku v 
heterogenní třídě 

IS Helen NPI 1 

Úvod do práce s problémovým chováním dle 
PBS 

Modrý kruh 1 

Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských 
zařízení – on-line  

TSM 1 

Hra a její využití ve vzdělávání-webinář CCV 1 

Optimální nastavení programů pro děti s PAS 
I. 

Modrý kruh 1 

Optimální nastavení programů pro děti s PAS 
II. 

Modrý kruh 1 

Grafomotorika prakticky-webinář ActiveBrain 1 

(Problémové) chování nejen u dětí s poruchou 
autistického spektra 1. část 

Lentilka – integrační 
škola a reh. centrum 

22 

Učíme nanečisto: Revize v oblasti informatiky-
proč a co nám to přinese? 

projekt Podpora 
rozvoje digitální 

gramotnosti 
1 

Nástroj iSophi (E-booky pro MŠ+Rodičovská 
povidla) 

iSophi education 1 

Děti v dopravě-Pohyb organizované skupiny – 
webinář 

Centrum dopravního 
výzkumu Brno 

2 

Distanční výuka v MŠ-webinář PPP Brno 1 

Aktuální stav školské legislativy-Zákon o 
pedagogických pracovnících on-line 

Fakta sro 1 
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Strukturované učení v praxi pro žáky a děti s 
PAS s mentálním handicapem-webinář 

Centrum vzdělávání, 
Jablonné nad Orlicí 

2 

(Problémové) chování nejen u dětí s poruchou 
autistického spektra 2. část-webinář 

Lentilka – integrační 
škola a reh. centrum 

15 

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní 
školy plynulý 

NPI 1 

Záznamy z dětské četby-webinář NPI 1 

Současná poezie pro děti ve věku I. stupně 
základní školy 

NPI 1 

Revize RVP ZV-Startovací balíček-Základy 
algoritmizace a programování-webinář 

NPI 2 

Jak naplno využít hry ve výuce dějepisu-
webinář 

Životní vzdělávání 1 

Současná literatura pro děti ve věku prvního 
stupně základní školy-webinář 

NPI 1 

Jak na nový RVP ZV ve škole-webinář NPI 1 

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého 
stupně základní školy-webinář 

NPI 1 

Jak aplikace WocaBee zlepší úroveň výuky na 
vaší škole-webinář 

WocaBee 2 

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v MŠ-
webinář 

SYPO 1 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve školní družině-webinář 

Edupraxe sro 1 

Základy Handle přístupu (2.stupeň) -webinář The Handle Institute 1 

Informační seminář ke společnému vzdělávání 
Sociálně znevýhodnění a offline žáci – jak se v 
čase posunula pomoc školy-webinář 

NPI 2 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s 
daty, základy informatiky-webinář 

NPI 1 

Praktické příklady školy hrou při online výuce-
webinář 

MmP 2 

Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami 
učení-webinář 

WocaBee 1 

Praktické použití ABA v hlavním vzdělávacím 
proudu MŠ a ZŠ speciálních MŠ a ZŠ-webinář 

Modrý kruh 1 

Revize RVP ZV-Startovací balíček-Základy 
algoritmizace a programování-webinář 

NPI 1 

Informatika dle schváleného RVP ZV-pro školy 
zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.-
webinář 

NPI 5 

„Reakce na aktuální hrozby vůči školám a 
školským zařízením“-webinář 

Pardubický kraj, 
PMVia 

1 

Práce s kartami v terapeutické praxi Semiramis 1 
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Jak na podnětné prostředí k učení-webinář SYPO 1 

Dietní stravování v provozech jídelen 
mateřských a základních škol 

MmP 1 

Metodika odměňování u individuálních a 
skupinových intervencí-webinář 

Modrý kruh 1 

Revize RVP ZV-Konzultant revizí Určené pro 
školy zřizované podle § 16, Zákona č. 
561/2004 Sb.-webinář 

NPI 1 

celkem  112 
DVPP probíhalo podle zpracovaného plánu DVPP na daný školní rok. Většina priorit plánu byla 
naplněna. Obsah vzdělávání směřoval k problematice logopedické prevence, metodice a 
didaktice vzdělávání, přenosu zkušeností a nové legislativě, vzdělávání dětí s PAS a úprava ŠVP 
dle nového RVP. Většina školení byla zdarma formou webinářů nebo z projektu ŠABLONY II. 
Celkem bylo vyčerpáno za školní rok 2020-2021:       33 560,- Kč 
Škola neposkytuje služby týkající se dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 
1.9.   Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

 ŠPP – SPC Svítání, PPP 
 MmP - odd. soc. prevence a péče o dítě 
 Sanace rodiny - Oblastní charita Pardubice 
 SVP Pardubice – Pyramida Pardubice 
 ÚP Pardubice 
 Městská policie 

 MŠ Raisova  
 Paleta Pardubice 
 Apolenka Pardubice 
 Policie ČR 
 Women for women 
 Atletika Bez Bariér 
 DaR, o.p.s. 

 

Od 1. 3. 2017 se souhlasem zřizovatele ve škole pracuje psycholožka na částečný úvazek  
(2,5 dne v týdnu). V současné době stále pokračuje na částečný úvazek, protože paní 
psycholožka nastoupila na další mateřskou a rodičovskou dovolenou. Školní psycholožka 
pracuje s celými třídními kolektivy a individuálně s jednotlivými žáky školy.  
Pokračujeme ve spolupráci s Odborem sociálních věcí - Oddělením sociálně právní ochrany dětí 
Magistrátu města Pardubice, s jejichž pracovnicemi jsme v častém kontaktu. Pravidelně 
zasíláme podrobné zprávy o dětech, které jsou problémové z hlediska chování, neplnění 
školních povinností a absence ve škole.  
Pravidelné jsou kontakty se SPC Svítání. Na základě svých vyšetření doporučují žáky  
ke vzdělávání v základní škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona. Spolupráce spočívá 
v provádění pravidelných rediagnostik žáků včetně konzultací o navržených podpůrných 
opatřeních. V péči jsou i děti z mateřské školy, jejichž prognóza vývoje je nejistá. Cílem péče 
je navrhnout nejlepší cestu budoucího vzdělávání.  
Třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog se snažili  
o spolupráci s rodinami žáků při rodičovské schůzce i individuálních konzultacích s rodiči či 
žáky. Ve spolupráci s rodiči učitelé a asistenti pedagoga pokračovali i během distančního 
vzdělávání. Pravidelně předávali pracovní listy s úkoly, poskytovali konzultaci rodičům 
v případě problémů, komunikovali s dětmi po telefonu případně elektronicky, pokud rodina 
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měla zájem a technické vybavení. Po otevření škol pokračovali někteří učitelé v individuálních 
konzultacích s žáky v odpoledních hodinách, protože rodiče odmítli děti nechat testovat. 
Další spolupráce vyplývá z případného umístění dítěte do jiného vzdělávacího, diagnostického 
nebo léčebného zařízení.  
Již opakovaně se někteří žáci stravují ve školní jídelně zdarma, a to díky charitativnímu projektu 
Obědy pro děti organizace Women for women. Výběr žáků je dán zadanými kritérii organizace. 
Firma EFES dodává žákům ovoce a zeleninu 1krát týdně v rámci projektu Ovoce a zelenina do 
škol zdarma po celý školní rok. Zároveň nám firma poskytla suroviny na Den zdravé výživy. 
Na škole nepracuje odborová organizace. 
 

1.10.   Hodnocení práce mateřské školy  
 
V letošním školním roce bylo do mateřské školy zapsáno k 1. 9. 2020 celkem 15 dětí – z toho 
7 dětí do třídy Hvězdiček a 8 dětí do třídy Sluníček. V průběhu prvního pololetí byly zapsány 2 
děti do třídy Hvězdiček a k začátku druhého pololetí 1 dítě do třídy Sluníček. Stav k 31. 8. 2021 
je dohromady v obou třídách 18 dětí. V docházce z minulého školního roku pokračovalo 12 
dětí. Nově bylo přijato 6 dětí. Z obou tříd žádalo o odklad povinné školní docházky celkem 8 
dětí. Povinnou školní docházku zahájí celkem 4 děti. 1 dítě ze třídy Sluníček odchází do jiného 
školního zařízení. 
Ve třídě Hvězdiček byly děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 
autismem, závažnými vadami řeči, z toho 4 děti měly souběžná postižení více vadami. Všechny 
děti byly na základě vyšetření ŠPZ zařazeny do stupňů podpůrných opatření – 3 (3 děti) a 4 (6 
dětí) stupně PO. Ve třídě působily 2 učitelky a 1 asistentka pedagoga, která se dle potřeb 
jednotlivých dětí a dle pokynů učitelek věnovala předem určeným dětem. Ve třídě Sluníček 
byly děti s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, středně závažnými vadami řeči a 
autismem, s jinými SVP vyplývajícími ze zdravotního stavu krátkodobého charakteru, toho 2 
děti měly souběžná postižení více vadami. Všechny děti byly na základě vyšetření ŠPZ zařazeny 
do stupňů podpůrných opatření – 3 (4 děti) a 4 (5 dětí) stupně PO. Ve třídě působily 2 učitelky 
a 1 asistentka pedagoga, která se dle potřeb jednotlivých dětí a dle pokynů učitelek věnovala 
předem určeným dětem. 
Personální a pedagogické zajištění včetně rozpisu služeb a překrývání učitelek v jednotlivých 
třídách je i nadále plně vyhovující. Spolupráce mezi učitelkami a asistentkami pedagoga v obou 
třídách byla velmi dobrá. 
Všichni pedagogové v obou třídách se průběžně sebevzdělávali a společně se zapojili do online 
přednášky „(Problémové) chování nejen u dětí s poruchou autistického spektra“ a přednášky 
na téma „Grafomotorika a dětská kresba“. Někteří i do dalších vzdělávacích přednášek 
prostřednictvím webu. 
V rámci spolupráce mezi složkami pečujícími o děti s postižením jsme zapůjčili Základní škole 
Do Nového, Pardubice speciální stoličku. 
Pokračovala spolupráce se všemi složkami, které pomáhají pečovat o děti v oblasti sociální, 
zdravotní, logopedické… Přínosem byla spolupráce s asistentkami pedagoga i s rodiči či 
zákonnými zástupci dětí. Spolupráce probíhala podle předem určených pravidel, které jsou 
součástí TVP jednotlivých tříd, taktéž součástí PIR jednotlivých dětí tak, abychom průběžně 
zajistili všechny potřeby dětí, podporovali jejich všestranný rozvoj a přiměřeně je zapojovali do 
činností. 
Z hlediska vzdělávacího záměru byly v kolektivech vytvořeny dvě skupiny dětí. 
Předmětem evaluace u 1. skupiny byla: 

              “Příprava na vstup do ZŠ“  
Předmětem evaluace u 2. skupiny bylo: 

               “Rozvíjení komunikačních a sebeobslužných dovedností“. 
Hodnocení jednotlivých PIR probíhalo v rámci jednotlivých tříd a je součástí portfolií 
jednotlivých dětí. 
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Ve vzdělávací nabídce byl upřednostňován individuální přístup, názornost, strukturované učení, 
smyslové vnímání, manipulace s materiálem, časté a dlouhodobé opakování. Průběžně denně 
probíhaly Předměty speciálně pedagogické péče (Logopedická prevence a Rozvoj 
psychomotoriky) a Příprava na školu. 
V období uzavření mateřské školy probíhala v obou třídách distanční výuka prostřednictvím 
zasílání úkolů emailem, či zajištěním osobního předání materiálů zákonným zástupcům a 
posíláním videozáznamů pohádek, prstových cvičení apod. Probíhala i následná kontrola plnění 
úkolů a zařazování pracovních listů a činnostních fotografií do složek jednotlivých dětí. 
Prostřednictvím rodičů byla MŠ poskytnuta kladná zpětná vazba k průběhu distanční výuky. 
Materiální a prostorové vybavení jednotlivých tříd je i nadále plně vyhovující, učitelky i 
asistentky pedagoga plně využívají dostatek speciálně pedagogických pomůcek, které byly 
v průběhu pololetí průběžně doplňovány. 
Spolupráce mezi třídami Hvězdiček a Sluníček, ŠD a ZŠ probíhala v rámci poradenské oblasti, 
při zajišťování společenských akcí a účastí na společných projektech, vše za dodržování 
pravidel nastavených v rámci opatření Covid-19. 
Z důvodu opatření Covid-19 nebyla umožňována přímá praxe studentům VŠ z jiných zařízení, 
ani pracovníkům rozšiřujícím si kvalifikaci, probíhala však formou online náslechu studentů VŠ 
ve třídě Hvězdiček, osobně ve třídě Sluníček (kolegyně z MŠ). 
 
Příprava na školu 
Příprava na školu probíhala v obou třídách denně od 8.00 do 12.00 hodin formou skupinově či 
individuálně řízených činností, souběžně pak formou sociálního učení a hry. 
Každé dítě, které má v následujícím školním roce nastoupit povinnou školní docházku – včetně 
dětí s OŠD se v tomto časovém rozmezí účastnilo (vyjma písemné omluvy od zákonného 
zástupce) denně docházky do MŠ. 
Každé z dětí bylo v rámci přípravy na školu zapojeno do ranních skupinových řízených činností. 
Taktéž mělo připravené portfolio s pracovními listy a dalšími materiály včetně grafomotoriky. 
Úkoly z portfolia byly vypracovávány individuální formou. Toto portfolio je vytvářeno s ohledem 
na individuální schopnosti jednotlivých dětí a z PIR, dále pak z témat v rámci ŠVP a vzdělávací 
nabídky jednotlivých TVP. 
Na přípravě portfolií učitelky v jednotlivých třídách úzce spolupracovaly a využívaly společně 
vytvořený metodický zásobník i speciálně pedagogické pomůcky. 
 
Materiálně technické vybavení: 
V obou třídách byly průběžně doplňovány speciálně pedagogické pomůcky a materiály pro 

rozvoj jednotlivých oblastí.  

1.10.1. Akce mateřské školy 
Akce v mateřské škole:   

 Recyklohraní – sběr starých baterií, třídění papíru a plastů – Hvězdičky, Sluníčka  
(ve spolupráci se ZŠ) 
 

 Pohádkový týden – Sluníčka 
 

 Velikonoce – Sluníčka (ve spolupráci s rodiči) 
 

 Světový den Autismu – Sluníčka (ve spolupráci s rodiči) 
 

 Den Země – Hvězdičky (ve spolupráci se ZŠ) 
 

 Svátek matek – Sluníčka 
 

 Mezinárodní den dětí – Hvězdičky, Sluníčka (ve spolupráci obou tříd) 
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 Sázení žaludů – Sluníčka 

 
 Výlet do Pohádkové zahrádky – Hvězdičky 

 
 Výlet na zmrzlinu – Sluníčka 

 
 Výlet na Pardubický zámek – Hvězdičky 

 
 Pasování školáků – Hvězdičky 

 
 Loučení s dětmi – Sluníčka 

 
 
Předměty speciálně pedagogické péče: 
Prostřednictvím speciálně pedagogických pomůcek a postupů (či metod) jsme se snažili: 

 rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí vycházejících z přirozeného (fyziologického) 
vývoje dítěte 

 kompenzovat různé handicapy jednotlivých dětí 
 podporovat a rozvíjet případné nadání jednotlivých dětí 

 
Speciální pedagogickou péči jsme poskytovali zejména v těchto oblastech: 
Logopedická prevence 

 

Činnosti zaměřené na rozvoj řeči byly v obou třídách zařazovány pravidelně dvakrát denně – 

ráno a po obědě při skupinově řízených činnostech, dále pak v průběhu dne formou 

individuálních činností zaměřených na potřeby jednotlivých dětí. Cílem byl přirozený rozvoj 

komunikačních schopností a dovedností dětí. 

Rozvoj psychomotoriky 

 

Činnosti zaměřené na rozvoj psychomotoriky byly v obou třídách zařazovány denně v průběhu 

skupinově řízených ranních i odpoledních činností nebo individuální formou. Byly zaměřeny na 

rozvíjení osobní oblasti (vlastního těla, vlastního „já“), oblasti materiální (věcí a předmětů) a 

oblasti společenské.  
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2. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY                              
2.1. Příjmy 
 
2.1.1. Příspěvky právnímu subjektu 
 

KrÚ v tis MmP v tis. investice Celkem v tis. 

15 988 2 243 130 18 361 

 
2.1.2. Školné 
 
Vybírali jsme úplatu za vzdělávání dětí v MŠ v částce 500,- Kč a za zájmové vzdělávání v ŠD 
200,-Kč. V případě uzavření MŠ a ŠD byly částky rodičům vráceny dle směrnice školy. 
 
2.1.3. Doplňková činnost 
 
Finanční prostředky získáváme z doplňkové činnosti, která však byla přerušena z důvodu 
uzavření škol v důsledku mimořádných opatření (COVID-19). Pronájmy tělocvičny byly 
ukončeny k 16. březnu 2020 a částky za neuskutečněné pronájmy byly vráceny 
pronajímatelům. Do konce školního roku 2019/2020 jsme již tělocvičnu nepronajímali. S novým 
školním rokem 2020/2021 byly opět uzavřeny smlouvy s pronajímateli, ale bohužel v polovině 
října došlo k přerušení pronájmu tělocvičny ze stejného důvodu jako v jarních měsících. 
 
2.1.4. Ostatní příjmy 
 
Vedlejšími zdroji příjmů byly tržby za prodej stravenek, úroky z vkladů b.ú., poplatky  
za družinu a ostatní výnosy. Jsou zde také částky získané dotacemi. Rozbory hospodaření školy 
(viz příloha č. 4). 
 

2.2. Výdaje 
 
2.2.1. Investiční výdaje 
 
Z poskytnutého bezúplatného plnění od SmP jsme pořídili elektrické kompostovací zařízení  
na odpad z kuchyně a jídelny za 43 342,- Kč, na který byla částka určena. Z investiční fondu 
jsme zakoupili 2 multifunkční kopírovací stroje v celkové částce 86 757,- Kč. 
 
2.2.2. Neinvestiční výdaje 
 
V 1. polovině roku 2020 nám byl navýšen provozní rozpočet. Proto jsme mohli realizovat 
výměnu linolea v pěti třídách a obložení na stěnách, výměnu jedné tabule a nákup deseti 
jednomístných žákovský setů (nastavitelné lavice a židle). Zároveň jsme nakoupili pro školní 
kuchyni lednici, tyčový profi mixér, nerez regál a nerez stůl se dřezem v bramborárně, 
elektrický kotlík na polévku a dokoupili jsme gastronádoby.  
V souvislosti se změnou poskytovatele internetu a telefonních linek jsme museli pořídit zařízení 
k zabezpečovacímu systému a telefony s možností připojení na internet, jež se také hradilo 
z navýšeného rozpočtu. Původní ústředna již nešla zprovoznit. 
Jednu kompletní výměnu ve třídě jsme financovali ze stávajícího rozpočtu v měsíci březnu a 
dubnu (linoleum, obložení tříd a výměnu tabule). 
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Finanční prostředky byly použity na energie, služby, pojištění, kancelářský materiál, hygienické, 
dezinfekční a úklidové prostředky. Průběžně se provádí údržba a doplňuje provozní materiál, 
náhradní díly. Pravidelně provádíme revize a během letních prázdnin výmalbu školy. 
Z prostředků MmP proběhla výměna linolea ve školní jídelně, rozsáhlejší oprava výtahu na 
jídlo, který byl v nevyhovujícím stavu a na školní zahradě byly nově položeny chodníky ze 
zámkové dlažby. 
Z poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu jsme v říjnu nakoupili 9 kusů 
notebooků pro učitele, které jsme využili na přípravu distančního vzdělávání pro naše žáky. 
V závěru kalendářního roku 2020 nám byl opět navýšen provozní rozpočet na obměnu 
zastaralých počítačů a navýšen investiční příspěvek ve výši 150 tis. na zasíťování školy, které 
je v nevyhovujícím stavu. Vzhledem k tomu, že příspěvek na zasíťování byl poskytnut v závěru 
roku, bude využit až v roce 2021. Nákupem SD disků do získaných modernějších počítačů  
od Nadace Unipetrol jsme modernizovali PC učebnu pro žáky, dále jsme nakoupili tři nové 
počítače pro učitele, vedoucí školní jídelny, ředitelku školy a dva nové monitory ke stávajícím 
počítačům. 
 
2.2.3. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů a 

zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
Škola ukončila 31.12.2021 projekt ŠABLONY II, který realizovala od 1.1.2019. Za kalendářní 
rok vyčerpala 151 056,00 Kč. Projekt byl zaměřen hlavně na školení pedagogů, projekty  
ve škole a projekty mimo školu. 
V příloze č. 5 je uvedeno Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu. Škola není zapojena 
do mezinárodních programů. 
 

2.2.4. Hospodářský výsledek 
 

Výsledek hospodaření za rok 2020 činil 48 382,30 Kč.  
z hlavní činnosti:    46 792,50 Kč 
z doplňkové činnosti:       1 589,80 Kč 

Rozdělení ZVH do fondů: 
fond odměn:           20 000,00 Kč 
rezervní fond:                                          28 382,30 Kč 

 
Zapojení fondů:  
V roce 2020 byl tvořen a čerpán FKSP. 
Rezervní fond a fond odměn se zvýšil o HV roku 2018. Investiční fond byl povýšen o odpisy. 
 

Fondy Stav k 31. 12. 2020 
fond odměn   25 272,00 
rezervní fond  133 440,57 
investiční fond  419 701,60 
FKSP    163 264,81 

 
Dne 26.4.2021 bylo na jednání Rady města Pardubic projednáno hospodaření školy v roce 
2020 usnesením č. R/5655/2021.  
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3. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 
 
Dne 20. a 21.1 2020 proběhla inspekční činnost ČŠI na dodržování právních předpisů podle  
§ 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákona). Při kontrole nebylo zjištěno porušení právních 
předpisů. 
Na základě naší žádosti proběhlo 27.8.2020 skartační řízení provedené zaměstnankyní 
Státního okresního archivu Pardubice. Byl vydán souhlas se zničením dokumentů určených 
v rámci skartačního řízení ke zničení. Vybrané archiválie byly převezeny a uloženy ve Státním 
okresním archivu Pardubice. 
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PŘÍLOHY K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 
 

rok 2020/2021 
 
 

Příloha č. 1: Údaje o zaměstnancích šk. rok 2020-2021 
Příloha č. 2: Výsledky vzdělávání žáků 

 Srovnávací graf 2011–2021: Omluvené a neomluvené hodiny 
 Prospěch 2019/2020, 2020/2021 
 Srovnávací graf 2018–2021: Ocenění, výchovná opatření, snížené stupně z 

chování 
Příloha č. 3: Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – Evaluace MPP 
Příloha č. 4: Rozbory hospodaření škol – Údaje z výkazu zisku a ztráty 
Příloha č. 5: Finanční vypořádání dotací 
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1. Údaje o zaměstnancích školní rok 2020-2021 (příloha č. 1) 

          poř.č. příjmení jméno tit. 
ped. 

neped. 
kval.pro 

spec.ped. 
aprobace 

prac. 
 zařazení 

praxe  
v oboru 

prac. poměr trvalý/ 
na dobu urč. 

1.  Ročková Daniela Mgr. ped. ano ŠMVZP řed. školy 34 let ano 

2.  Bártová Kateřina DiS. ped. ano  učit. 16 let 26.8.2022 

3.  Grohmanová Irena Mgr. ped. ano  učit. 15 let 31.8.2022 

4.  Koláčková  Lucie  ped. ne  as. ped. 20 let ano 

5.  Kurková Taťána Mgr. ped. ano M – Ch, SPP učit./vých. por. 39 let ano 

6.  Poláková Anna  ped. ano MŠ, SPP vychovatelka 55 let do 30.6.2021 

7.  Růžička Martin Mgr. ped. ano ŠMVZP učit./met.prevence 30 let ano 

8.  Jiřištová Iva Bc. ped. ano VŠ – vych. vychovatelka 37 let do 31. 7. 2022 

9.  Šteindlerová Blanka Mgr. ped ano ŠMVZP zást. řed. 29 let ano 

10.  Hubníková Sylva DiS. ped. ano MŠ, SPP ved. uč. 22 let ano 

11.  Kotěrová Iva DiS. ped. ano MŠ, SPP učit. 23 let ano 

12.  Ullrichová Kamila  ped.   ped. as. 20 let ano 

13.  Walterová Eva  ped.   ped. as. 25 let ano 

14.  Sedlmayerová Monika  neped.   uklízečka 2 roky ano 

15.  Mládková  Petra  neped.   kuchařka 26 let ano 

16.  Polák Petr  neped.   kuchař 36 let ano 

17.  Poláková Ivana  ped.   ped. as. 15 let ano 

18.  Neuwirthová Kamila Mgr. ped. ano SPP učit. 7 let ano  

19.  Vyskočilová  Simona Mgr. ped. ano SPP učit. 21 let ano 

20.  Martinec Kosňovská Alexandra  neped.   vedoucí ŠJ, admin. prac. 19 let ano 

21.  Mazánková Karla PhDr. ped.   psycholog 12 let mateřská a rodičovská dovolená 

22.  Kolář Jan  neped.   školník 27 let ano 

23.  Blažková Eva  ped.   ped. as. 16 let ano 

24.  Ropová Veronika DiS. ped. ano MŠ, SPP učit. 19 let do 25.8.2022 

25.  Sedláková Jana  ped.   ped. as. 12 let ano 

26.  Svobodová Michaela  ped.   ped. as. 12 let do 6.10.2022 

27.  Marková Elzbieta  neped.   uklízečka 14 let ano 

28.  Štruncová  Jana  neped.   as. ped. 27 let ano 

29.  Pinkasová Jana Mgr. ped.   psycholog 4 roky 
zástup za mateřskou a rodičovskou 

dovolenou 

30.  Tejnecká Martina  ped.   as. ped. 15 let do 23.8.2022 

31.  Zerzánová Magda Mgr. ped. ano SPP učit. 15 let ano 
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2. Výsledky vzdělávání žáků (příloha č. 2) 
 
 
 

Absence: 2011 - 2021 

školní rok: omluvená absence: neomluvená absence: 
průměrná oml. 

absence na 1 žáka: 
průměrná neoml. 

absence na 1 žáka: 

2011/2012 11 113 459 168,38 6,95 

2012/2013 10 090 571 186,85 10,57 

2013/2014 9 459 767 181,90 14,75 

2014/2015 9 103 1 129 178,49 22,13 

2015/2016 12 496 744 231,41 13,78 

2016/2017 12 392 772 221,29 13,79 

2017/2018 8 393 1 190 149,88 21,25 

2018/2019 8 175 410 181,67 9,11 

2019/2020 5 090 6 110,65 0,12 

2020/2021 8 435 130 179,47 2,77 
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Prospěch 1. pololetí 2019/2020 
 

Prospěch 1. pololetí 2019 - 2020 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

II. 6 1 1 0 0 0 0 1,41 

III. (1., 3.) 6 1 1 0 0 0 0 1,53 

IV. 4 5 0 0 0 0 0 1,67 

IX. (7., 9.) 2 7 0 0 0 0 0 1,89 

VI. (5., 6.) 8 4 0 0 0 0 0 1,24 

Celkem: 26 18 2 0 0 0 0 1,55 

 

 
 

Prospěch 2. pololetí 2019/2020 
 

 

Prospěch 2. pololetí 2019 - 2020 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

II. 6 1 0 0 0 0 0 1,16 

III. (1., 3.) 7 2 0 0 0 0 0 1,43 

IV. 5 5 0 0 0 0 0 1,59 

IX. (7., 9.) 2 8 0 0 0 1 0 1,76 

VI. (5., 6.) 7 5 0 0 0 0 0 1,35 

Celkem: 27 21 0 0 0 1 0 1,46 
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Prospěch 1. pololetí 2020/2021 
 

Prospěch 1. pololetí 2020 - 2021 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

SP 0 5 1 0 0 0 0 2,49 

I.(1., 2.) 2 6 0 0 0 0 0 2,02 

III. 6 0 0 0 0 0 0 1,07 

IV. (4., 5.) 5 4 1 0 0 0 0 1,33 

VI. (5., 6.) 6 0 0 0 0 0 0 1,18 

IX. (7., 8.) 2 7 0 0 0 0 0 1,69 

Celkem: 21 20 1 0 0 0 0 1,63 

 
Prospěch 2. pololetí 2020/2021 

 

Prospěch 2. pololetí 2020 - 2021 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

SP 0 5 1 0 0 0 0 2,88 

I.(1., 2.) 2 2 4 0 0 0 0 2,54 

III. 4 2 0 0 0 0 0 1,3 

IV. (4., 5.) 5 5 0 0 0 0 0 1,37 

VI. (5., 6.) 2 4 0 0 0 0 0 1,32 

IX. (7., 8.) 2 8 0 0 0 0 0 1,78 

Celkem: 15 26 5 0 0 0 0 1,87 
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Srovnávací graf 2018-2021 - Ocenění, výchovná opatření, snížené stupně z chování 

Ocenění, výchovná opatření,  
snížené stupně z chování 

PTU PŘŠ DTU DŘŠ 
2.st. 

chování 
3.st. 

chování 

2018/2019 

1.pol.  
2018/2019 

1 0 4 1 1 1 

2.pol.  
2018/2019 

20 1 3 1 0 0 

celkem 21 1 7 2 1 1 

2019/2020 

1.pol.  
2019/2020 

2 0 2 1 1 0 

2.pol.  
2019/2020 

15 2 0 1 0 0 

celkem 17 2 2 2 1 0 

2020/2021 

1.pol.  
2020/2021 

14 0 1 0 2 0 

2.pol.  
2020/2021 

18 0 0 0 1 0 

celkem 32 0 1 0 3 0 
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3. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ – Evaluace MPP 
(příloha č. 3) 

 
 

EVALUACE 
Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů 

za školní rok 2020/2021 
 
Hodnocení realizace preventivních aktivit 
 
Na realizaci preventivních aktivit se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci základní školy a 
mateřské školy. V rámci výuky byla témata související s prevencí často zařazována nenásilně 
do programu. V srpnu byl po dohodě s vedoucím dopravního hřiště stanoven rozpis termínů 
výuky na DDH pro jaro 2021. V září se pedagogický sbor zúčastnil semináře na téma: Posilování 
komunikačních kompetencí pedagogů pod vedením lektorky ze spolku pro inovace JOB.  
V září pracovali třídní učitelé ve spolupráci se svými asistenty na stmelení nových třídních 
kolektivů, žáci si pod jejich vedením tvořili pravidla třídy, nominovali své zástupce do žákovské 
rady, upravovali systém zviditelňování a oceňování příkladného chování. V mnoha případech 
byla pravidla třídy vyvozována v rámci programu vedeném školní psycholožkou. Rovněž v září 
se žáci 4.-8. ročníku zúčastnili třídenního zážitkového pobytu zaměřeného na stmelování 
třídních kolektivů, práci na vrstevnických vztazích a ochutnávku smysluplných volnočasových 
aktivit. Jeden den byl program realizován přímo ve škole. Mnoho zajímavých aktivit připravila 
pro třídní kolektivy školní psycholožka. Některé činnosti probíhali pouze ve třídním kolektivu 
pod vedením třídních učitelů a asistentů pedagoga. V H-centru ve Starém Hradišti si žáci zahráli 
bowling a vyzkoušeli svou odvahu, sílu a obratnost při lezení na horolezecké stěně. Nově byla 
navázána spolupráce s Karate Lions Pardubice, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o 
filozofii bojových umění, možnostech sebeobrany a pod vedením zkušených trenérů si mnohé 
vyzkoušeli v praxi. 
V únoru realizovala školní psycholožka v VI. a VIII. třídě programy zaměřené  
na bezpečné chování na internetu. Obě třídy rovněž v únoru sledovaly videoprogramy PČR 
zaměřené na stejné téma. V únoru byla realizována výchovná komise, kde se řešila vysoká 
omluvená absence tří žáků školy. V jednom případě v období od pozvání k výchovné komisi a 
její realizací přibylo několik neomluvených hodin. 
V únoru a v březnu byli pedagogičtí pracovníci proškoleni v oblasti vzdělávání žáků s poruchou 
autistického spektra. Program vedla Mgr. Hůlová. Únorový seminář se uskutečnil formou 
setkání na půdě školy, březnový formou webináře. Během měsíce dubna a května připravovala 
školní psycholožka ve spolupráci s metodikem prevence zážitkový pobyt pro příští školní rok. 
(Tradičně využijeme služeb H-centra ve Starém Hradišti, navážeme na dlouholetou spolupráci 
s Martinem Hakem – vypravěčem příběhů a zužitkujeme velmi dobrou novou zkušenost s 
Karate Lions Pardubice). V dubnu metodik prevence sjednal školení s Lindou Cecavovou pro 
pedagogické pracovníky, které je pokračováním ve vzdělávání v oblasti práce se žákem s PAS. 
Školení se uskuteční v přípravném týdnu. V dubnu proběhl výcvik bezpečné jízdy v silničním 
provozu na DDH, do kterého se zúčastnili žáci 4.-8. ročníku. V květnu se žáci 4.-8. ročníku 
zapojili do tradiční dopravní soutěže. V květnu se metodik prevence zúčastnil webináře na téma 
Pomoc žákům ze sociálně slabých rodin při distanční výuce a v červnu semináře na téma práce 
s terapeutickými kartami. V červnu proběhlo cvičení OČMS v rámci, kterého si letos jednotlivé 
třídy koncipovaly program samostatně dle svých možností a potřeb. Mnoho bodů programu 
bylo orientováno sebezkušenostně, čímž se naplňovalo podobné poslání jako u zážitkového 
pobytu. 
V červnu proběhly besedy s policistkami z MMP. Program byl určen pro žáky 4.-8. ročníku. 
Besedy běžely samostatně v jednotlivých třídách. Téma si lišilo podle zakázky třídních učitelů. 
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Během školního roku byla z rozhodnutí KHS od 23.10. do 17.11.2020 uzavřena mateřská škola. 
V období od 1.3. do 9.4.2021 byla uzavřena mateřská škola z rozhodnutí vlády. 
V obou třídách udržovaly paní učitelky pravidelný kontakt s rodiči. Pracovní materiály předávaly 
mailem, případně osobně. Průběžně poskytovaly konzultace po telefonu.  
Základní škola byla uzavřena z rozhodnutí vlády v období od 2.11. do 17.11.2020  
a od 1.3. do 11.4.2021. Během distanční výuky žáci vypracovávali zadané úkoly, které jim byly 
předávány pravidelně tak, aby si jejich plnění mohli rozložit do jednoho týdne. 
Podporu žákům i rodičům nabízela školní psycholožka. S ohledem na omezení plynoucí 
z distančního vzdělávání a s ohledem na mimořádná epidemiologická opatření během školního 
roku se nemohly uskutečnit některé plánované akce. Jedná se především o programy spojené 
s návštěvou jiných zařízení (např. Paleta) a různé sportovní akce (turnaj ve florbale, v ping-
pongu, atletické soutěže). 
 
Celkové klima školy 
 
Ve školním roce 2020/ 2021 fungovaly 2 třídy mateřské školy. 1. - 8. ročníkem základní školy 
prošlo 48 žáků. Během školního roku byly vypracovávány oficiální zprávy sepsané na výzvu 
OSPOD, soudu, PČR, popř. dalších institucí. Bylo řešeno několik případů neomluvené absence 
a vysoké omluvené absence formou konzultací s rodiči, svolání výchovné komise, předání 
podkladů OSPOD. Dále bylo řešeno nevhodné chování některých žáků ke spolužákům formou 
konzultací se žáky, s rodiči udělením kázeňských opatření, realizací programů se školním 
psychologem (v rámci třídního kolektivu) a nabídkou individuálních konzultací se školním 
psychologem. V několika případech byla řešena vysoká omluvená absence v období po 
ukončení distanční výuky. 
  
Opatření pro posílení účinnosti prevence 
           
-        připomínat nabídku odborné konzultace pro rodiče i pro žáky při různých 
         problémech, využívat možnosti spolupráce se školním psychologem   
-        zachycovat varovné signály už u žáků na prvním stupni a usilovat o  
         předcházení vyeskalování problému, posilovat spolupráci s kompetentními 
         institucemi 
- posunout vnímání rodičů (i zástupců některých kompetentních institucí) SVP 
         Pyramida od instituce „trestající“ k instituci nabízející pomoc 
-        doplňovat nabídku odborné literatury dalších materiálů 
- v případech opakovaného závažného porušování pravidel nepřizpůsobivým 
         jedincem (kdy již byly vyčerpány možnosti školy) využívat metody vnějšího 
         nátlaku prostřednictvím kompetentních institucí 
-        rozšiřovat kompetence v komunikaci se žákem s PAS 
-        nadále propracovávat a rozšiřovat škálu neformálních odměn a trestů, které  
         mohou při posilování žádoucích forem chování mít větší účinnost oproti  
         formálním prostředkům  
- posilovat chuť žáků pracovat v žákovské radě 
- začleňovat aktivity zaměřené na posilování schopnosti kolektivní spolupráce   

(osobnostní rozvoj, komunitní kruhy, komunikační dovednosti apod.) 
-         pokračovat ve snaze o úzkou spolupráci s dětským psychiatrem (dobře  
          nastavená medikace potřebných žáků, rozšíření kompetence pedagogů pro   
          práci s žáky s psychiatrickým postižením)  
 
Vypracoval: Mgr. M. Růžička, metodik prevence 
                  Mgr. Daniela Ročková, ředitelka školy 
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4. Rozbory hospodaření škol – Údaje z výkazu zisku a ztráty (příloha č. 4) 
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5. Finanční vypořádání dotací (příloha č. 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příjemce:

ORP: Pardubice

Poskytovatel: MŠMT

Kapitola: 333

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS

účelový 

znak

číslo 

jednací

Skutečně čerpáno

k 31. 12. 2019

Vráceno v průběhu 

roku na příjmový 

účet poskytovatele

Skutečně použito

k 31. 12.2019

Předepsaná výše 

vratky dotace a 

návratné finanční 

výpomoci při 

finančním 

vypořádání

a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 

A.1 Dotace celkem 12 625 389,00 0,00 12 625 389,00 0,00

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání 

maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 

zkušebním období

33034 0,00

Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny 33035 0,00

Excelence středních škol 33038 0,00

Podpora zavádění diagnostických nástrojů 33040 0,00

Podpora odborného vzdělávání 33049 0,00

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 33064 0,00

Excelence základních škol 33065 0,00

Podpora nadaných žáků základních a středních škol 33066 0,00

AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně nadané 33068 0,00

Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských 

zařízeních
33069 0,00

Podpora výuky plavání v ZŠ 33070 0,00

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 33071 0,00

Přímá pedagogická činnost učitelů MŠ 33074 0,00

Vzdělávání cizinců ve školách 33075 0,00

Mezikrajové rozdíly v odměňování pedagogických pracovníků 33076 62 237,00 62 237,00 0,00

Podpora při změně systému financování regionálního školství 33077 0,00

Program sociální prevence a prevence kriminality 33122 0,00

Dotace pro soukromé školy 33155 0,00

Projekty romské komunity 33160 0,00

Program protidrogové politiky 33163 0,00

Soutěže 33166 0,00

Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými 33192 0,00

Integrace cizinců 33246 0,00

Program podpory vzdělávání národnostních menšin 33339 0,00

Přímé náklady na vzdělávání 33353 12 563 152,00 12 563 152,00 0,00

Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 33354 0,00

A.2 Návratné finanční výpomoci celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

v tom: jednotlivé tituly 0,00

0,00

A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem

(A.1 + A.2)
12 625 389,00 0,00 12 625 389,00 0,00

Sestavil: Zdena Gregorová Kontroloval: Mgr.D.Ročková

Datum a podpis: 22.1.2020 Datum a podpis: 22.1.2020

E-mail: zdena.g@centrum.cz

Tel.: 776026122

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty 

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344
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