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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 6 tříd základní školy, 1 třídu mateřské 
školy a 1 oddělení školní družiny, ve kterých se ve školním roce 2017/2018 vzdělávalo ke 
dni 30.6.2018 45 žáků v ZŠ, 10 dětí v MŠ a 12 dětí v ŠD. Z počátečního stavu 49 žáků 
k 30.9.2017, se čtyři žáci odstěhovali. V mateřské škole bylo přijato v listopadu jedno dítě, 
které se v prosinci odstěhovalo a v lednu bylo přijato nově jedno dítě. 
 

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 10 dětí       IZO 117 500 542 
školní družina  12 žáků (od 1.9.2018 – navýšení kapacity na 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 27.11.2017 Rada města Pardubic schválila usnesením  
č. R/6827/2017 nové zástupce školské rady školy za zřizovatele, ostatní členové byli zvoleni 
řádnými volbami dne 21.11.2017.  
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 4.9.2018.

mailto:skola@skolakr.cz
http://www.skolakr.cz/


 3 

1.2.    Učební plán 
   

UČEBNÍ PLÁN od 1.9.2017 

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 1.9.2016  je vyučováno na podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) KOTVA I. – 
zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od 7. ročníku se 
vzdělávají žáci podle školního vzdělávacího programu KOTVA -  zpracovaného podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou pro žáky s LMP. 
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Přehled oborů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 
 

Obor Studium Délka studia 

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

 
 
 

UČEBNÍ PLÁN 2. stupně od 1.9.2017 

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 6+1 6+1 7 7 7 5+1 5 5 4+1 4 
 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
    +1  +1  +1 1+1 1+1 1+1 1+1 7 

 

Matematika a její aplikace 
Matematika 4 4 4+1 5 5 5 5 5 5 1  

Rýsování               +1 +1 2  

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika       1 1 1 1 1 1   

 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2                

Přírodověda       2 2            

Vlastivěda       1 1            

Člověk a 
společnost 

Dějepis Dějepis           1 1 1 1    

Výchova k 
občanství 

Občanská 
výchova 

          1 1 1 1   
 

Člověk a 

příroda 

Fyzika Fyzika             1 1 1    

Chemie Chemie                 1    

Přírodopis Přírodopis           1+1 1+1 2 1  2  

Zeměpis Zeměpis           1 1 1 1    

Umění a 

kultura 

Hudební výchova 
Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 1 1 1 1   

 

Výtvarná výchova 
Výtvarná 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   
 

Člověk a 

zdraví 
Tělesná výchova 

Tělesná 

výchova 
3 3 3 3 3 3 3 3 3   

 

Člověk a svět práce 
Pracovní 

činnosti 
3 3 3 3 3 5 5 5 5  

 

 

Průřezová 
témata 

Výchova ke 

zdraví Rozvoj 
osobnosti 

    +1 +1 +1 +1 +1 1 1 5 
 

Osobnostní a 

sociální výchova  

Disponibilní časová dotace 
1 1 3 2 2 4 3 2 3 21  

9 12 21  

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

Celková časová dotace 118 122    
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1.3.   Personální zabezpečení činnosti školy 
     
Viz. příloha č.1. 

 
1.4.   Údaje o přijímacím řízení 
 
Škola provedla ve dnech 18.– 19.4.2018 zápis do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo 8 dětí. 
Z tohoto počtu bylo přijato k povinné školní docházce 5 dětí již po odkladu a 3 dětem byla 
odložena školní docházka. 

 Celkový počet dětí, které se dostavily poprvé k zápisu     3 

 Celkem žádostí o odklad povinné školní docházky      3 

 Po odkladu školní docházky celkem        5 

 
 
1.5.   Údaje o výsledcích vzdělání žáků 
 
Z celkového počtu 45 žáků (k 30.6.2018) jich na konci školního roku 14 prospělo 
s vyznamenáním, 27 prospělo a 4 žáci neprospěli. 
Počet pochval za celý školní rok (PTU – 10, PŘŠ - 4) je vyšší oproti počtu udělených důtek 
(DTU – 4). Pochvaly jsou v převaze vůči důtkám, minulý rok důtky tvořily 22,9 % všech 
výchovných opatření, letos došlo k mírnému snížení na 22,2 %.  
Snížené známky z chování nebyly uděleny v žádném pololetí.  
Celkově bylo zaevidováno 1 190 neomluvených hodin, což je oproti minulému školnímu roku 
zvýšení o 46,19 %. Neomluvená absence byla řešena s OSPOD. 
Ve školním roce 2017/2018 splnili povinnou školní docházku 4 žáci 9. ročníku. Žáci i rodiče 
projevili zájem o další vzdělávání. Z celkového počtu 4 vycházejících si všichni žáci podali 
přihlášku do OU, zúčastnili se přijímacích pohovorů a 3 byli přijati v prvním kole. Jeden žák 
byl přijat ve druhém kole, protože včas neodeslal přihlášku.  
 

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, vysoké omluvené absence a dodržování 
léčebného režimu formou konzultací s rodiči, svolání výchovné komise, předání podkladů 
OSPOD.  
Na pozici školní psycholožky od září 2017 pokračovala Mgr. Jana Pinkasová na poloviční 
úvazek, protože druhou polovinou úvazku je zaměstnána na stejné pozici v ZŠ Sezemice. 
Studium dokončila v červnu 2017, takže splnila požadovanou kvalifikaci. Od března 2018 se 
měla vrátit Mgr. Karla Mazánková po rodičovské dovolené, ale vzhledem k rizikovému 
těhotenství je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Školní psycholožka pracovala v pondělí, 
ve středu a v pátek (pouze v sudém týdnu) individuálně s jednotlivými žáky školy a 
některými rodiči. V IV., VII. a VIII. třídě  uskutečnila programy zaměřené na problematické 
vztahy ve třídě. Ve IV. třídě pomohla připravit dvoudenní program v rámci zážitkového 
pobytu. S metodikem prevence připravila program na zážitkový pobyt pro žáky 2. stupně 
v září 2018, na jehož realizaci jsme zpracovali projekt a podali žádost o finanční zajištění  
MO V Pardubice. V odpoledních hodinách připravovala hry a relaxační chvilky pro žáky  
ze školní družiny. Během celého školního roku svolávala žákovskou radu, připomínky a 
nápady žáků tlumočila vedení školy. 
Pro sociálně slabé žáky byla v rámci projektu zavedena možnost bezplatného čerpání obědů 
ve školní jídelně. 
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1.7.   Výsledky inspekce ČŠI 
 
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla inspekční a kontrolní činnost ČŠI.  
 

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

 Sportovní čtyřboj, turnaj v ping-pongu, florbalu a dopravní soutěž vše organizované naší 
školou  

 Spolupráce s Atletikou Bez Bariér, z.s. – organizace atletických závodů, kroužky atletiky 
pro naše žáky (zdarma v tělocvičně školy) 

 Účast v Okresním kole školského parapoháru 2018 – 3. místo 
 Beseda s mluvčí Policie ČR na téma právní povědomí, šikana a kyberšikana 
 Dvoudenní zážitkový pobyt pro žáky IV. třídy  
 Praktické cvičení OČMU pro žáky – 7.5.2018 – nácvik evakuace, základy zdravovědy, 

realizace branných prvků, prezentace na téma terorizmus, návštěva HZS Pardubice 
 Dopravní soutěž – nácvik jízdy, pravidel silničního provozu, první pomoc 
 Pro veřejnost a rodiče jsme připravili „Adventní setkání“ a „Den otevřených dveří 

s pracovními dílnami“ 
 Canisterapie pro žáky 1.stupně v ŠD 
 Exkurze do odborných učilišť a seznámení s činností Úřadu práce v Pardubicích  

pro vycházející žáky 
 Ekologická výchova  – zrealizovány programy Den zdravé výživy, Den stromů, Uklízíme 

les – Uklízíme Česko, pořady v Paletě a Apolence, projekt „Šlápota“, pokračujeme  
v projetu  Recyklohraní 

 V multikulturní výchově jsme realizovali dva školní projekty – „Setkání kultur (různé 
kultury na Zemi)“ a „Setkání kultur (lidstvo a jiné civilizace)“ 

 Školní sběr plastových lahví a třídění odpadu ve třídách – 3. místo ve sběru PET lahví 
 Výtvarná činnost, návštěvy divadelních představení a koncertů 
 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 
 Výlet do ZOO – projekt (MO V Pardubice) 

 
VZDĚLÁVACÍ AKCE A KULTURA:    
Programů se zúčastňujeme dle výběru z nabídky institucí, které nám zasílají své programy. 
Dle finančních možností žáků využíváme nabídky kulturních programů, částečně nám na tuto 
činnost přispívá Spolek rodičů a přátel školy (dále jen SRPŠ), městský obvod a formou 
finančního daru některé pardubické firmy. V letošním školním roce jsme získali finanční dar 
od MO V Pardubice (9 960,- Kč) na výlet do ZOO Dvůr Králové, OD TESCO na projekt 
„Relaxační místnost“ (30 000,- Kč) s jejíž realizací jsme začali na konci školního roku 2017 a 
byla dokončena v říjnu 2017. Každoročně získáváme zdarma vstupenky do PAP Pardubice 
(10 800,- Kč). Mladší žáci navštěvují spíše divadla, starší žáci různé komponované a 
interaktivní programy. 
Velmi dobrou zkušenost máme i s programy Palety a Apolenky, které pravidelně 
navštěvujeme.  
Dne 7.5.2018 se uskutečnilo praktické cvičení s nácvikem (OČMU) evakuace školy. Navštívili 
jsme HZS Pardubice. Byla nám předvedena veškerá technika, kterou profesionální hasičský 
sbor disponuje, včetně zázemí stanice. Žáci si procvičili základy zdravovědy a realizaci 
branných prvků, učili se jak a co sbalit do evakuačního zavazadla. Na interaktivní tabuli jim 

http://www.skolakr.cz/
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byla předvedena krátká prezentace k seznámení se s pojmem terorizmus a následovaly 
obrázky a autentické záběry teroristických akcí ve světě, jak jsou zachyceny na internetu. 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
Environmentální výchova je součástí vyučovaných předmětů. Realizace projektu „Les ve 
škole, škola v lese“, projektu „Všeho s mírou“ a projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj a 
projekt „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 2017/2018:  
Většina akcí probíhala se zájmem žáků. Snažíme se vést děti a žáky k aktivnímu zapojení. 
Akce budou probíhat i v příštím školním roce 2018/2019. 
Akce  školy:  

 Den zdravé výživy  
 Ekotvoření – MŠ, ŠD - celoročně 
 Canisterapie - ŠD - celoročně 
 Účast v 39. ročníku výtvarné soutěže „Krkonoše očima dětí“ 
 projekt Šlápota – 2. stupeň ZŠ 
 Uklízíme les – lesopark Dukla 
 Sběr PET lahví a hliníku 
 Odpady – realizace programu správného třídění odpadu 
 Energie – šetření energií 
 Den Země  
 Den stromů  

Do celoškolních akcí byli zapojeni všichni žáci od 1.- 9.ročníku + MŠ.  
 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
V tomto školním roce proběhly celoškolní projekty „Setkání kultur (různé kultury na Zemi)“ a 
„Setkání kultur (lidstvo a jiné civilizace…)“.  
V první pololetí se žáci seznámili zejména s geografií, kulturou, přírodními a kulturními 
zajímavostmi, obyvatelstvem, faunou a flórou Vietnamu a Mongolska, které měli možnost 
virtuálně navštívit. Žáci sestavili panely, na kterých prezentovali oba státy. Panely jsme 
vyvěsili v PC učebně. Informace k jednotlivým státům vyhledávali převážně na internetu,  
v encyklopediích či atlasech. Pak do naší školy přišly děti původem z Mongolska a Vietnamu. 
Seznámily nás s jejich kulturou, kroji, lidovými písněmi, tancem a v neposlední řadě i 
s tradičními pokrmy, které jsme měli možnosti ochutnat. 
Ve druhém pololetí jsme vyráběli a kreslili mimozemšťany. Také jsme kreslili naše představy 
o mimozemských civilizacích, planetách, kulturách… Mimozemšťané a naše představy o jejich 
domovině jsme pak prezentovali na chodbě prvního stupně. V PC učebně nás paní 
psycholožka prostřednictvím prezentace a krátkých videoukázek seznámila s představami 
mimozemských civilizací mnoha filmových tvůrců. 
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 
Naše škola nabízí možnost široké komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci žáků, které 
však z jejich strany nejsou vždy plně využívány. 
V tomto školním roce se čtyřikrát konaly třídní schůzky, jedna speciální schůzka pro rodiče 
vycházejících žáků a v červnu pro budoucí prvňáčky. Účast rodičů na třídních schůzkách dosti 
souvisí s věkem jejich dětí. Na 1. stupni rodiče projevují většinou zájem o spolupráci s třídními 
svých dětí, který se na 2. stupni snižuje. 
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Rodiče byli zváni na školní adventní setkání. O tuto novou akci projevili rodiče zájem.  
Konalo se mnoho individuálních konzultací mezi rodiči a poradenskými pracovníky, proběhla 
jednání výchovné komise a schůzky školské rady. 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 rámci grantového projektu 
jsou vypracovány metodiky a pracovními listy pro žáky pro 3.- 9. ročníku. Pro žáky IV. třídy 
se uskutečnil dvoudenní zážitkový pobyt (výlet do Hradce Králové a zážitkové dopoledne 
na zahradě školy). Po celý rok byly realizovány preventivní programy v  VIII., VII. a IV. 
třídě, 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.  
Odborná vyšetření pro žáky 1.-6. ročníku zajišťovalo SPC Svítání, jehož pracovnice 
navštěvovaly pravidelně naši školu a konzultovaly svá doporučení s třídními učiteli.  
Žáci 7.-9. ročníku zůstali v péči PPP. 
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: 
Činnost výchovného poradenství vycházela z plánu výchovného poradenství pro školní rok 
2017 -2018. Výchovný poradce byl k dispozici žákům a rodičům ve čtvrtek od 8 – 10 hodin, 
jinak dle dohody. 
S blížícím se koncem doby studia se projevila u žáků 9. ročníku snaha pokračovat v dalším 
studiu. Pro ně a pro jejich rodiče byla určena dne 17.10.2017 mimořádná třídní schůzka.  
Výchovná poradkyně předala rodičům kompletní informace o nabídce učilišť v tomto školním 
roce, o průběhu přijímacího řízení, o termínech odevzdání přihlášek na zvolená učiliště. 
Rodiče také obdrželi zápisové lístky. Třídní schůzku navštívil ředitel OU Chroustovice, 
prezentoval odborné učiliště a odpovídal na dotazy rodičů.  Rodiče zároveň obdrželi Atlas 
školství s podrobnými informacemi o středních školách Pardubického kraje. 

1. Intervence 

2. Skupinová práce s žáky  

3. Kooperace s pedagogy, s odborníky školského pracoviště 

4. Individuální konzultační činnost a psychologické poradenství pedagogům, žákům a 
rodičům  

5. Individuální práce s vybranými žáky  

6. Komunitní práce s vybranými žáky  

7. Kooperace s dalšími institucemi (např. OSPOD, dětská psychiatrie, PPP, charita, apod.). 
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10.-11.11.2017 v doprovodu svých rodičů navštívili žáci 9. ročníku v Ideonu XXV. 
Východočeskou výstavu škol a vzdělávání SCHOLA BOHEMIA 2017.  
1.12.2017 – s třídním učitelem 3 žáci 9. ročníku shlédli XXI. Výstavu odborných učilišť a 
praktických škol na ÚP Pardubice, kde měli příležitost navázat kontakt s konkrétním učilištěm. 
Někteří vycházející žáci výstavu navštívili i v odpoledních hodinách se svými rodiči.  
Dne 15.1.2018 -  5 žáků 9. ročníku besedovali na téma volba povolání na ÚP Pardubice 
s pracovnicí IPS ÚP Pardubice. 
4.12.2017 se 13 žáků  7. – 9. ročníku účastnilo projektových dní v OU Chroustovice. 
Z daného seznamu si vybrali učební obor a na odborném pracovišti pod vedením odborných 
mistrů plnili zadané úkoly. 
Podle vypsaných termínů na jednotlivých učilištích se někteří žáci spolu s rodiči blíže 
seznamovali se zvolenou školou v rámci dnů otevřených dveří. 
Žáci byli důkladně připravováni k přijímacímu řízení ve všech předmětech, pozornost byla 
zaměřena i na přípravu na ústní pohovory.  Při výuce pracovních činností byl kladen důraz  
na rozvoj dovedností a věnována individuální pozornost žákům podle jimi zvoleného 
učebního oboru. Průběžně bylo diskutováno se všemi žáky, většinou projevovali o dané téma 
zájem.  
Výchovná poradkyně zjišťovala i ve spolupráci s třídními učiteli zájem o další vzdělávání mezi 
žáky 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.   
Při besedách na ÚP Pardubice žáci 8. a 9. ročníku měli možnost získat podrobné informace  
o středních školách a o situaci na trhu práce v Pardubicích. Rodiče i žáky nejvíce zajímala  
možnost dalšího studia právě v Pardubicích. 
 
SPORTOVNÍ AKCE:   
Pravidelně se zúčastňujeme všech sportovních akcí a různých turnajů ve florbalu a ping-
pongu. Některé z nich i sami organizujeme. Pro žáky škol zřízených dle § 16 odst. 9 
školského zákona z Pardubic a Chrudimi jsme již tradičně připravili „Sportovní čtyřboj“, kde 
děti 1. stupně soutěží ve šplhu, hodu medicimbalem, trojskoku snožmo a člunkovém běhu.  
I v letošním roce akce proběhla ve spolupráci s Atletikou Bez Bariér Pardubice, která poskytla 
finanční prostředky na zakoupení odměn pro soutěžící.  
Zároveň tato organizace zapůjčila škole nářadí a náčiní na tělesnou výchovu, využili jsme 
nabídku tréninku s kondičním trenérem v nedaleké posilovně. Sportovní atletické akce 
probíhají ve spolupráci s předsedkyní výkonné rady Evou Hrdinovou. V rámci této spolupráce 
od února 2018 probíhají 2 x týdně kroužky atletiky organizované v naší tělocvičně pro žáky  
1. i 2. stupně. Tyto kroužky jsou poskytovány našim žákům zdarma pod vedením 
kvalifikovaných trenérů. 
Atletika Bez Bariér Pardubice zorganizovala několik sportovní dopolední, kde si mohli žáci 
zasoutěžit v atletických disciplínách. Tradičně jsme se zúčastnili Okresního kola školního 
parapoháru 2018. Školu reprezentovalo jedno družstvo, které se umístilo ve velké konkurenci 
na 3. místě. 
Stadion Hvězda využíváme v hodinách tělesné výchovy, žáci mají možnost sportovat  
na závodním atletickém stadionu. K dispozici máme tartanovou dráhu, doskočiště, startovací 
bloky, překážky apod.  
V dubnu proběhl výcvik v bezpečné jízdě na kole na dětském dopravním hřišti.  
Do výcviku byli zapojeni žáci 3. – 9. ročníku. Pro žáky 5. – 9. ročníku bylo v dubnu  
připraveno místní kolo dopravní soutěže. Součástí byla teorie i praxe – jízda zručnosti, 
poskytování první pomoci, testy ze znalosti pravidel silničního provozu a jízda na dopravním 
hřišti, která byla nově uspořádána dvoufázově, aby si žáci ověřili schopnost zvládat dopravní 
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situace v případě, že je zapnutá světelná signalizace i v případě, kdy jsou semafory mimo 
provoz. 
Pro velký zájem žáků jsme pokračovali v projektu „Šlápota“, se kterým jsme začali již  
ve školním roce 2014/2015. Žáci se zúčastnili několika výletů do okolí Pardubic. Seznamovali 
se zajímavými místy v okolí svého rodiště. Plnili jednoduché úkoly, věnovali se aktivně 
turistice a trávili společné chvíle.  
 
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ:  
Dětem jsme letos nabídli dvě zájmová vzdělávání.  
 „Logopedická prevence“ byla zaměřena na rozvíjení mluvidel, fonematického sluchu, 
hlasovou výchovu a rytmickou výchovu. Probíhala individuálně nebo v malých skupinách dle 
potřeb žáků (viz. doporučení ŠPZ).  
„Mluveníčko“ bylo pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci využívali interaktivní tabuli, hledali slova a 
přiřazovali k nim písmena, řadili obrázky dle dějové posloupnosti, vyprávěli si pohádky, 
procvičovali hlásky a slovní zásobu. Činnost byla ukončena k 23.2.2018 vzhledem 
k dlouhodobé nemoci paní učitelky. 
Zájmové vzdělávání v mateřské škole je popsáno v kapitole 1.10.1. 
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PROJEKTY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY:

Celkem jsme získali z projektů a nadačních příspěvků částku 65 846,-Kč (za kalendářní rok 

2017).  
 
PROJEKTY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 2017 

1 Obědy pro děti 25 046,- Kč 

2 Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ – 
projekt „Snoezelen“   

30 000,- Kč 

3 PAP – vstupenky do Aquacentra 10 800,- 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. 
Škola se prezentovala veřejnosti i výhrou v rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, 
který realizuje společnost Tesco.  
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. Samozřejmostí je pořádání konzultací pro rodiče, besídek a dne otevřených dveří.  
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 
_________________________________________________________________________ 
 Školní atletický parapohár 2018   Svítání, Atletika Bez Bariér 3. místo     
 Separace plastových lahví  

pardubických škol           SmP, MmP         3. místo 
 Výtvarná soutěž „Krkonoše očima dětí        Správa KRNAPU  2. místo 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

název  organizátor počet účastníků 

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi Mgr. Bubeníčková 10 

Seminář k zásadní legislativní změně GDPR MmP 1 

Krajská konference hromadného stravování Jídelny.cz 1 

Strategické řízení a plánování ve školách NIDV HK 1 

Kulatý stůl se zástupkyní ČŠI - "Ukázka 
pedagogiky Franze Ketta" 

MŠ Klubíčko 2 

Výjezdní zasedání ředitelů škol,  školských 
zařízení a zdravotnických zařízení 

MmP 1 

Řešení problémových situací z pohledu práva NIDV Pardubice 1 

Vztahy na pracovišti Klub KVP 1 

Krajská konference enviromentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického 
kraje 

Paleta Pardubice 1 

EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů? Paleta Pardubice 1 

Jakub - workshop zaměřený na domácí násilí KÚ Pardubice 2 

Prevence užívání tabáku, marihuany a 
alkoholu 

KÚ Pardubice 1 

Aktuální informace o činnosti školních jídelen Jídelny.cz 1 

Hygienické minimum a novinky v oblasti 
dozoru ŠJ 

KHS Pardubice 1 

Jednání s verbálním agresorem KÚ Pardubice 1 

Nasazení elektronické spisové služby Geovap 2 

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ-čtenářská 
gramotnost 

NIDV Pardubice 1 

HANDLE stupeň 1 - Úvod do HANDLE přístupu RIC Pardubice 1 

Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, 
jejich tvorba a využití 

Paris vzdělávací 
agentura s.r.o. 

1 

Poruchy chování u dětí - Jak se "opravují"? NIDV Pardubice 1 

Jednání s agresorem KÚ Pardubice 1 

Pracovní setkání vychovatelů školních družin PPP Pardubice 1 

celkem 
 

34 
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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.  
Celkem bylo vyčerpáno za školní rok 2017-2018:   46 280,-  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 
 Dětská psychiatrie Pardubice 
 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 pracovala psycholožka na částečný úvazek  
(1 den v týdnu). V červnu 2017 ukončila úspěšně vysokou školu a získala tak požadovanou 
kvalifikaci. Od září 2017 se jí tak zvýšil částečný úvazek na poloviční. 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 s SPC Svítání, které přebralo od 1.9.2016 žáky převážně 1. stupně a 
částečně i 2. stupně do své péče po dohodě s PPP Pardubice.  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 opatření. 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 společných rodičovských schůzkách i individuálních 
konzultacích. Stěžejní bod však dále spočívá v pozitivních kontaktech a vztazích s rodiči. 
Další spolupráce vyplývá z případného umístění dítěte do jiného vzdělávacího, diagnostického 
nebo léčebného zařízení. 
Každoročně pro nás Úřad práce Pardubice připravuje exkurze, nabídky učebních oborů a 
seznamuje žáky se svojí činnosti, které mohou případně v budoucnosti využít.  
Pokračujeme i v kontaktech s Městskou policií Pardubice, za její aktivní účasti realizujeme 
místní kolo dopravní soutěže.  
Již třetím rokem 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 1 krát za 14 dní v rámci projektu Ovoce a 
zelenina do škol zdarma po celý školní rok. Zároveň nám suroviny na Den zdravé výživy 
Na škole nepracuje odborová organizace. 
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1.10.   Hodnocení práce mateřské školy  
V letošním školním roce bylo do mateřské školy zapsáno celkem 11 dětí. K 1. 9. 2017 10 

dětí, v průběhu září bylo 1 dítě odhlášeno, v listopadu bylo 1 dítě přihlášeno a v prosinci bylo 

1 dítě odhlášeno, v únoru 2018 další dítě přihlášeno. Stav ke 31. 8. 2018 je 10 dětí. 

V docházce z minulého školního roku pokračovalo 7 dětí (1 dítě bylo k 14.9.2017 odhlášeno). 

Nově bylo přijato 6 dětí, kdy jedno dítě bylo v listopadu přihlášeno a v prosinci odhlášeno. Tři 

děti žádaly o odklad povinné školní docházky a povinnou školní docházku zahájí 3 děti. 

V kolektivu jsou děti s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, autismem, středně 

těžkým zrakovým postižením, středně těžkým tělesným postižením, středně závažnými 

vadami řeči a děti s kombinovaným postižením. Všechny děti byly na základě vyšetření ŠPZ 

zařazeny do stupňů podpůrných opatření – 3 (7 dětí) a 4 (3 děti) stupně PO. Dvě děti mají 

NFN na asistenta pedagoga, jedno dítě využívalo sdíleného asistenta pedagoga. 

Ve vzdělávacích nabídkách byl upřednostňován individuální přístup, názornost, strukturované 

učení, smyslové vnímání, manipulace s materiálem, časté a dlouhodobé opakování. 

Pokračovala spolupráce se všemi složkami, které pomáhají pečovat o děti v oblasti sociální, 

zdravotní, logopedické… Přínosem byla spolupráce s asistentkami pedagoga ve třídě. 

Spolupráce probíhala podle předem určených pravidel, které jsou součástí ŠVP, taktéž 

součástí IVP 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 kolektivu 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“. 

 

Z materiálního hlediska bylo zajištěno: 
 doplňování hracích koutků - během školního roku průběžné dokupování hraček na 

zpříjemnění dětského prostředí 

 pořízení nové televize s připojením na internet 

 nákup dětské ohrádky pro vytvoření strukturovaného prostředí ve třídě 

 pořízení židle k učitelskému stolu 

 nákup nových tácků do jídelny 

 
1.10.1. Akce mateřské školy 
Akce v mateřské škole:   

 Pouštění draků  

 Den zdravé výživy  

 Den stromů  

 Krmení zvířátek v lesoparku  

 Mikulášská nadílka  

 Advent  

 Keřík pro ptáčky  

 Vánoční besídka  

 Tři Králové 2018  

 Stromeček a krmení pro zvířátka  
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 Pohádkový týden  

 Den otevřených dveří  

 Velikonoce  

 Dárek pro maminku  

 Mezinárodní den dětí  

 Výlet k letišti  

 Pasování na školáky  

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 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. 

Hudebně - pohybový rozvoj 

Činnosti zaměřené na hudebně – pohybový rozvoj byly zařazovány pravidelně denně – ráno 

při skupinově řízených činnostech, případně během dne na žádost dětí či individuální formou 

dle potřeb jednotlivých dětí. Cílem byl rozvoj hudebnosti, rozvoj hudebně – pohybových 

dovedností, nácvik správného dýchání, rozvoj tonálního cítění, seznámení dětí s hudebními 

nástroji, seznámení dětí s využitím různých cvičebních náčiní (padáček, mašle, šátky, kuželky 

apod.). 

Rozvoj smyslů 

Činnosti zaměřené na rozvoj smyslů – sluch, zrak, hmat, případně čich a chuť byly 

zařazovány denně (vždy probíhal rozvoj alespoň jednoho ze zde uvedených smyslů) 

v průběhu skupinově řízených ranních či odpoledních činností, případně individuální formou 

dle potřeb jednotlivých dětí v průběhu celého dne. Cílem těchto činností byl rozvoj všech 

smyslů. 

Rozvoj rozumových schopností 

Činnosti zaměřené na rozvoj rozumových schopností probíhaly denně při skupinově řízených 

ranních činnostech či formou individuálních činností v průběhu celého dne dle potřeb 

jednotlivých dětí. Cílem byl rozvoj rozumových schopností, nabývání a upevňování poznatků 

z prostředí, ve kterém se děti pohyb 
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2. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY                              
 
2.1.  Příjmy 
 
2.1.1. Příspěvky právnímu subjektu 
 

KrÚ  v tis MmP v tis. investice celkem 

10 739 1 777 92 12 608 

V lednu 2017 jsme zakoupili interaktivní tabuli, projektor, pojezdový systém k interaktivní 
tabuli, notebook a software do 2. třídy z investičního fondu školy. 
 
2.1.2. Školné 
 
Vybírali jsme úplatu za vzdělávání dětí v MŠ v částce 500,- Kč a za zájmové vzdělávání v ŠD 
200,-Kč. 
 
 
2.1.3. Doplňková činnost 
 
Pokračujeme v doplňkové činnosti – pronájem tělocvičny a učeben. 
 
 
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 
 
V příspěvku od MmP na rok 2017 byly čerpány investice. V lednu 2017 jsme zakoupili 
interaktivní tabuli, projektor, pojezdový systém k interaktivní tabuli, notebook a software  
do 2. třídy z investičního fondu školy v hodnotě 92 200,- Kč.  

 
 
2.2.2. Neinvestiční výdaje 
 
Finanční prostředky byly použity na energie, služby, pojištění, kancelářský materiál, 
hygienické a úklidové prostředky. Průběžně se provádí údržba a doplňuje provozní materiál, 
náhradní díly. Pravidelně provádíme revize. 
Dokoupili jsme licence k dalším výukovým programům na interaktivní tabule, počítače a 
tabletové verze těchto programů. 
Ze státního rozpočtu jsme uhradili nákup pomůcek pro školu a mateřskou školu. Některé 
nákupy jsou prováděny v rámci navržených podpůrných opatření určených konkrétnímu 
žákovi. 
Bývalé pískoviště jsme nechali osázet bylinkami, po celém obvodu bylo opraveno obložení 
z prken, které slouží jako lavičky. 
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V prázdninových měsících došlo k výměně linolea na obou schodištích, zakoupili jsme nový 
koberec do kanceláře vedoucí školní jídelny a proběhla výmalba tříd a chodeb. Vyměnili jsme, 
zatím pouze v jedné třídě, opotřebované a zničené dřevěné obložení stěn. Zázemí kuchařek 
jsme vybavili novým nábytkem. Ve vchodu do MŠ jsme nechali opravit obložení schodů a 
vstupní části. 
Po zimě byly zničeny obklady na terase a v některých místech zatékalo do tělocvičny. 
Z prostředků MmP byla v létě realizována oprava terasy.  
Z projektu „My pomáháme, vy rozhodujete“ obchodního domu Tesco jsme zřídili relaxační 
místnost s vybavením.  
Z doplňkové činnosti získáváme finanční prostředky. 

 
 
2.2.3. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů a 

zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
Škola žádné projekty z cizích zdrojů v roce 2017 nerealizovala. 
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 2017 činil 397 920,75 Kč.  
z hlavní činnosti:   387 936,80 Kč 
z doplňkové činnosti:     9 983,95 Kč 

Vysoký hospodářský výsledek vznikl nedočerpáním finančních prostředků na mzdové 
náklady a související odvody pro psychologa.  
Rozdělení ZVH do fondů : 

fond odměn:         10 000,00 Kč 
rezervní fond:                                387 920,75 Kč 

 
Zapojení fondů:  
V roce 2017 byl tvořen a čerpán FKSP. 
Rezervní fond a fond odměn se zvýšil o HV roku 2016. Investiční fond byl povýšen o odpisy. 

 
Fondy Stav k 31.12.2017 
fond odměn   17 272,00 
rezervní fond                            226 290,51 
investiční fond  287 525,30 
FKSP    45 322,81 
 
Dne 9.5.2018 bylo na jednání Rady města Pardubic projednáno hospodaření školy v roce 
2017 usnesením č. R/7956/2018.  

 

3. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 
 
Během roku 2017 byla provedena kontrola z MmP. Pověřené pracovnice provedly dne 
19.5.2017 kontrolu dodržování pravidel čerpání dotací a podmínek smluv o poskytnutí 
dotace. Byla provedena kontrola dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty  
ve výši 21 030,- Kč na projekt „Zelený Artur“. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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Dne 16.5.2017 byl podán skartační návrh a následně 5.6.2017 provedeno skartační řízení 
zástupcem Státního okresního archivu Pardubice Mgr. Lindou Řezníčkovou (viz. Protokol o     
skartačním řízení č. 75/2017/PA). Část dokumentů byla předána do příslušné evidence 
Národního archivního dědictví. Souhlas se skartací byl udělen na zbývající dokumenty dle 
skartačního návrhu. 
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PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 
 

rok 2017/2018 
 
 

1. Údaje o zaměstnancích šk.rok 2017-2018 
2. Výsledky vzdělávání žáků 

 Srovnávací graf 2008 - 2018: Omluvené a neomluvené hodiny 
 Prospěch 2016/2017, 2017/2018 
 Srovnávací graf 2015 - 2018: Ocenění, výchovná opatření, 

snížené stupně z chování 
3. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů – Evaluace MPP 
4. Rozbory hospodaření škol – Údaje z výkazu zisku a ztráty 
5. Finanční vypořádání dotací
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1. Údaje o zaměstnancích školní rok 2017-2018 

          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 31 let ano 

2.  Grigier David  ped. ne SŠ učit. 14 let ano 

3.  Koláčková  Lucie  ped.   ped. as. 18 let ano 

4.  Kuchařová Zdeňka Mgr. ped. ano SPP učit. 24 let ano 

5.  Kurková Taťána Mgr. ped. ano M – Ch, SPP učit./vých.por. 36 let ano 

6.  Poláková Anna  ped. ano MŠ,SPP ped.as. 53 let ano 

7.  Růžička Martin Mgr. ped. ano ŠMVZP učit./met.prevence 27 let ano 

8.  Sládková Martina Mgr. ped. ano VŠ – vych. vychovatelka 25 let ano 

9.  Šteindlerová Blanka Mgr. ped ano ŠMVZP zást. řed. 27 let ano 

10.  Zikudová Romana Mgr. ped. ano ŠMVZP učit. 31 let ukončení prac. poměru k 28.2.2018 

11.  Hubníková Sylva DiS. ped. ano MŠ,SPP učit. 20 let ano 

12.  Kotěrová Iva DiS. ped. ano MŠ,SPP učit. 21 let ano 

13.  Ullrichová Kamila  ped.   ped. as.  17 rok ano 

14.  Walterová Eva  ped.   ped. as. 21 let ano 

15.  Kosová Eva  neped.   uklízečka 44 let odchod do důchodu k 30.6.2018 

16.  Mládková  Petra  neped.   kuchařka 23 let ano 

17.  Lorencová  Kateřina  ped.   ped. as. 11 let do 31.8.2018 

18.  Hochmanová Venuše  neped.   kuchařka 42let odchod do důchodu k 30.6.2018 

19.  Mazánková Karla Mgr ped.   psycholog 12 let ano 

20.  Poláková Ivana  ped.   ped. as. 12rok do 30.8.2020 

21.  Žoudlíková Kamila Mgr. ped. ano SPP učit. 5 roky ano (mateřská dovolená) 

22.  Vyskočilová  Simona Mgr. ped. ano SPP učit. 18 let ano 

23.  Martinec Kosňovská Alexandra  neped.   vedoucí ŠJ, admin. prac. 16 let do 31.12.2018 

24.  Friedlová Libuše Mgr. ped. ano SPP učit. 31 let 
zástup za mateřskou dovolenou 

(do 31.12.2020) 

25.  Kolář Jan  neped.   školník 18 let ano 

26.  Blažková Eva  ped.   ped. as. 13 rok ano 

27.  Sedláková Jana  ped.   ped. as. 9 let do 31.8.2020 

28.  Marková Elzbieta  neped.   uklízečka 11 let do 31.12.2018 

29.  Štruncová  Jana  neped.   PPOOS 27 rok do 30.8.2019 

30.  Pinkasová Jana Mgr. ped.   psycholog 1 rok  (zástup za dlouhodobou nemoc) 

31.  Tenková Olga Mgr. ped. ano učit. pro 1. st.,SPP učit. 16 let do 31.8.2019 

32.  Pauderová Michaela Mgr. ped. ne SPP – neuč. učit. 0 let ukončen pracovní poměr k 30.4.2018 

33.  Stříbrská Alena  ped.   vych. 45 let do 31.8.2018 
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2. Výsledky vzdělávání žáků 
 
 

Absence: 2008- 2018 

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

absence na 1 žáka: 
průměrná neoml. 

absence na 1 žáka: 

2008/2009 11 778 829 157,04 11,05 

2009/2010 11 751 785 163,20 10,90 

2010/2011 11 668 1 470 176,79 22,27 

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 
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Prospěch 1. pololetí 2016/2017 
 

Prospěch 1. pololetí 2016/2017 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

I. 5 1 0 0 0 0 0 1,41 

II.(2.,5.) 5 4 1 0 0 0 0 1,52 

III.(3.,4.) 3 5 0 0 0 0 0 1,43 

VI.(6.,7.) 4 7 0 0 0 0 0 1,57 

VIII.(7.,8.) 2 8 0 0 0 0 0 1,82 

IX. 1 10 0 0 0 1 0 1,67 

Celkem: 20 35 1 0 0 1 0 1,57 

 

Prospěch 2. pololetí 2016/2017 
 

Prospěch 2. pololetí 2016/2017 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

I. 6 0 1 0 0 0 0 1,29 

II. (2.,5.) 7 2 1 0 0 0 0 1,27 

III. (3.,4.) 2 6 0 0 0 0 0 1,92 

VI.(6.,7.) 3 8 0 0 0 0 0 1,34 

VIII.(7.,8.) 2 7 0 0 0 0 0 1,63 

IX. 2 9 0 0 0 1 0 1,65 

Celkem: 22 32 2 0 0 1 0 1,58 
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Prospěch 1. pololetí 2017/2018 

 

Prospěch 1. pololetí 2017/2018 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

II. (1.,2.) 7 5 0 0 0 0 0 1,64 

III. 5 1 1 0 0 0 0 1,37 

IV. (4.,5.) 3 4 0 0 0 0 0 1,42 

IX. (6.,9.) 1 5 0 0 0 0 0 1,85 

VII. 2 5 0 0 0 0 0 1,8 

VIII. 2 6 0 0 0 0 0 1,78 

Celkem: 20 26 1 0 0 0 0 1,64 

 
 
Prospěch 2. pololetí 2017/2018 
 

Prospěch 2. pololetí 2017/2018 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

II. (1.,2.) 3 8 1 0 0 0 0 1,87 

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

IV. (4.,5.) 3 4 0 0 0 0 0 1,44 

IX. (6.,9.) 1 3 1 0 0 0 0 2,15 

VII. 2 4 0 0 0 0 0 1,79 

VIII. 1 6 1 0 0 0 0 2,08 

Celkem: 14 27 4 0 0 0 0 1,79 
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Srovnávací graf 2015-2018 - Ocenění, výchovná opatření, snížené               
stupně z chování 

Ocenění, výchovná opatření,  
snížené stupně z chování 

PTU PŘŠ DTU DŘŠ 
2.st. 

chování 
3.st. 

chování 

2015/2016 1.pol.  
2015/2016 

12 0 4 3 1 2 

  2.pol.  
2015/2016 

21 2 9 4 2 1 

  celkem 33 2 13 7 3 3 

2016/2017 

1.pol.  
2016/2017 

14 0 9 0 2 0 

2.pol.  
2016/2017 

32 8 6 1 0 0 

celkem 46 8 15 1 2 0 

2017/2018 

1.pol.  
2017/2018 

3 0 1 0 0 0 

2.pol.  
2017/2018 

7 4 3 0 0 0 

celkem 10 4 4 0 0 0 
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3. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ – Evaluace MPP 
 

EVALUACE 
Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů 

za školní rok 2017/2018 
 
 

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 
jako součást téměř všech předmětů.  
V srpnu se metodik prevence zúčastnil na půdě SKP zasedání, které bylo zaměřeno na 
síťování služeb v regionu, kde opětovně upozornil na nedostatečné pokrytí cílové skupiny. 
S nabídkou pomoci vystoupila ředitelka společnosti DaR – centrum pro dítě a rodinu, které 
nabízí mimo jiné provázení a poradenské služby pro rodiče, kteří potřebují posílit své 
rodičovské kompetence. 
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 některých případech byla pravidla třídy vyvozována v rámci programu vedeném školní 
psycholožkou. V září se žáci 6. – 9. ročníku zúčastnili atletického dopoledne, které pro školy 
uspořádali zástupci organizace Atletika bez bariér. 
V říjnu se metodik prevence zúčastnil klubu KVP (komplexní výcvik preventisty), kde se 
setkávají odborníci z různých pracovišť z celé ČR, a který je z velké míry zaměřen 
sebezkušenostně. V říjnu se metodik prevence společně se školní psycholožkou zúčastnili 
semináře Jakub, který se zabýval problematikou domácího násilí.  
V listopadu se metodik prevence zúčastnil semináře zaměřeného na prevenci zneužívání 
návykových látek. Žáci 6. – 9. ročníku společně s třídními učiteli navštívili v listopadu 
nízkoprahový klub SKP, kde pro ně byl připraven program, během něhož se seznámili se 
zařízením, jeho posláním a vyzkoušeli si mnoho z nabízených aktivit. 
V prosinci byla zprostředkována pěstounům žáka 7. ročníku spolupráce se společností DaR, 
proběhla krizová intervence a následně jednání o navázání dlouhodobé systematické 
spolupráce. 
V prosinci se uskutečnila výchovná komise, která se týkala čtyř žáků školy, předmětem 
jednání byla neomluvená absence, v jednom případě vysoká omluvená absence.  
V prosinci navštívili žáci druhého stupně OU v Chroustovicích, kde měli možnost prohlédnout 
si zařízení a následně si na různých pracovištích pod vedením mistrů odborného výcviku 
některé činnosti sami vyzkoušeli. V prosinci navštívili žáci 9. ročníku burzu učilišť, kterou 
tradičně uspořádal ÚP. Během prosince a ledna proběhla jednání s Adélou Pučkovou – 
lektorkou zážitkové pedagogiky a byl zpracován projekt pro realizaci zážitkového pobytu 
v září 2018, který je určen pro žáky druhého stupně a vybrané žáky 5. ročníku.  Zážitkový 
pobyt byl plánován jako čtyřdenní výjezd. Potřebné finanční zabezpečení se však nepodařilo 
získat, proto během dubna a května proběhla opětovně jednání s Adélou Pučkovou, zástupci 
H-centra a nízkoprahového klubu při SKP a byl vypracován alternativní projekt, který umožní 
zrealizovat v plánovaném termínu zážitkový pobyt v prostorách školy a blízkém okolí. 
V lednu navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Pardubicích, kde proběhla beseda  
o možnostech profesního uplatnění.  
Během listopadu a ledna byl jeden žák 9. ročníku umístěn na žádost matky do SVP Pyramida. 
Součástí zakázky bylo provázení při sanaci rodinných vztahů, pokus  
o obnovení rodičovské autority, zavedení pevných pravidel v rámci domácího soužití a jejich 
důsledné vyžadování. V tomto ohledu nebyla zakázka naplněna a matka požádala OSPOD  
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o umístění syna do dětského domova v naději, že tím zajistí jeho docházku do odborného 
učiliště. 
V lednu proběhla konzultace s úřednicí, jež má na starosti zasíťování služeb v pardubickém 
regionu  
za účelem zmapování konkrétních potřeb a faktických možností zainteresovaných institucí. 
V prosinci se konala výchovná komise, kde byla řešena neomluvená absence a v jednom 
případě vysoká omluvená absence. V únoru a v dubnu byly OSPOD předány podklady 
ohledně neomluvené absence několika žáků. Výchovná komise nebyla svolána, neboť 
zákonní zástupci zmíněných žáků již u výchovné komise byli, jsou v evidenci OSPOD a 
přidělený úředník s nimi záležitost projednává v rámci dlouhodobé spolupráce.  
V dubnu proběhl výcvik v bezpečné jízdě na kole na dětském dopravním hřišti.  
Do výcviku byli zapojeni žáci 3. – 9. ročníku. Pro žáky 5. – 9. ročníku bylo v dubnu  
připraveno místní kolo dopravní soutěže. Součástí byla teorie i praxe – jízda zručnosti, 
poskytování první pomoci, testy ze znalosti pravidel silničního provozu a jízda na dopravním 
hřišti, která byla nově uspořádána dvoufázově, aby si žáci ověřili schopnost zvládat dopravní 
situace v případě, že je zapnutá světelná signalizace i v případě, kdy jsou semafory mimo 
provoz. V dubnu se konal tradiční turnaj ve stolním tenisu, do kterého se zapojili žáci I. i II. 
stupně. 
V květnu byla pro žáky 4. - 9. ročníku uspořádána beseda s mluvčí Policie ČR na téma právní 
povědomí, šikana a kyberšikana. V květnu se odehrál turnaj ve florbale, který byl prvně 
koncipován jako souboj libovolně sestavených trojic napříč třídami. O složení družstev žáci 
rozhodovali sami. Žáci 4. – 9. ročníku se zapojili do soutěží v rámci atletického dopoledne 
organizované opět Atletikou bez bariér. 
Žáci 4. a 5. roč. se zúčastnili zážitkového programu. Do dvou dní byly rozloženy různé 
aktivity s prvky zážitkové pedagogiky, které byly zaměřeny především na spolupráci a 
stmelování kolektivu. Program byl připraven a veden třídní učitelkou ve spolupráci 
s asistentkou a školní psycholožkou.  
V květnu se metodik prevence zúčastnil semináře na téma Jednání s agresorem.  
V červnu družstvo školy soutěžilo v atletických disciplínách v rámci Okresního kola školského 
parapoháru 2018, kde z 19 týmů obsadilo konečné 3. místo. 
Průběžně jsou aktualizovány www. stránky naší školy (jsou zde uvedeny akce pořádané 
v příslušném měsíci a informace pro žáky i rodiče). Galerie je doplňována podle podkladů 
účastníků po uskutečněných akcích (zážitkové pobyty, sportovní soutěže, ekologické aktivity 
apod.)   
Žáci mají možnost při řešení svých problémů využívat schránku důvěry. Tento nástroj 
v několika uplynulých letech nevyužili. Pro nefunkčnost byla schránka důvěry zrušena.  
Třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence se snažili o spolupráci s rodinami žáků 
při společných rodičovských schůzkách i individuálních konzultacích.  
 
Celkové klima školy 
Ve školním roce 2017/ 2018 prošlo oddělením mateřské školy 10 dětí. V 1. - 9. ročníku 
základní školy se vzdělávalo 48 žáků.  
Během školního roku byly vypracovávány oficiální zprávy sepsané na výzvu OSPOD, soudu, 
PČR, popř. dalších institucí. 
Bylo řešeno několik případů neomluvené absence, vysoké omluvené absence a dodržování 
léčebného režimu formou konzultací s rodiči, svolání výchovné komise, předání podkladů 
OSPOD. Dále bylo řešeno nevhodné chování některých žáků ke spolužákům a dospělým 
formou konzultací se žáky, s rodiči (resp. zák. zástupci), udělením kázeňských opatření, 
realizací programů se školním psychologem (v rámci třídního kolektivu), doporučením 
individuální spolupráce se školním psychologem, popř. dalšími institucemi (SVP Pyramida, 
DaR). 
V jednom případě byl žák 9. roč. umístěn na žádost matky do SVP Pyramida, následně pro 
přetrvávající obtíže v rodinném soužití, nerespektování rodičovské autority a vysoký počet 
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neomluvených hodin požádala matka ve spolupráci s OSPOD o jeho umístění do dětského 
domova se školou. 
Jeden žák 7. ročníku byl v období od prosince do začátku května hospitalizován v Dětské 
psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši z důvodu nastavení optimální medikace, denního 
režimu, posílení komunikačních dovedností, kompetencí pro spolupráci ve vrstevnickém 
kolektivu atd. 
Oproti loňskému školnímu roku se podařilo rozšířit úvazek školní psycholožky (na polovinu 
úvazku), což umožnilo rozšířit záběr od původně prioritních individuálních konzultací 
s indikovanými žáky k práci s celými třídními kolektivy, konzultacím s učiteli i rodiči až ke 
spolupráci se školní družinou.  
 
 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, DVD a dalších materiálů 
 v případech opakovaného závažného porušování pravidel nepřizpůsobivým 

jedincem (kdy již byly vyčerpány možnosti školy) využívat metody vnějšího 
nátlaku prostřednictvím kompetentních institucí 

 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 užší 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 
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5. Finanční vypořádání dotací 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příjemce: 

IČO: 60159138

ORP: Pardubice

Poskytovatel: MŠMT

Kapitola: 333

Ukazatel

č. akce 

(projektu)

EDS/SMVS

účelový 

znak

č
ís

lo
 j
e
d
n
a
c
í

Skutečně čerpáno

k 31. 12. 2017

Vráceno v 

průběhu roku 

na  účet 

poskytovatele

Skutečně použito

k 31. 12.2017

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 10 743 666,00 8 163,00 10 735 503,00 0,00

Informační centra                                           33023 0,00

Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 33024 0,00

Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na 

Gymnáziu v Pirně
33029 0,00

Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - 

neinvestice - EU
33030 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 francouštiny 33035 0,00

Excelence středních škol 33038 0,00

Podpora odborného vzdělávání 33049 0,00

Rozvojový program na podporu školních psychologů, 

speciálních pedagogů a metodiků - specialistů
33050 0,00

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 33052 188 248,00 188 248,00 0,00

Zabezpečení škol a školských zařízení 33060 0,00

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 33064 0,00

Excelence základních ško 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

Školní cena fair play 33072 0,00

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ. 33073 45 573,00 8 163,00 37 410,00 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 

školami
33192 0,00

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních 

školách
33215 0,00

Podpora odborného vzdělávání 33244 0,00

Program podpory vzdělávání národnostních menšin 33339 0,00

Přímé náklady na vzdělávání 33353 10 509 845,00 0,00 10 509 845,00 0,00

platy 7 556 649,00      7 556 649,00 0,00

OON 15 000,00 15 000,00 0,00

ONIV 2 938 196,00 2 938 196,00 0,00

Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 33354 0,00

Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a 

dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k 

začlenění do základního vzdělávání

33435 0,00

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním
33457 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)
10 743 666,00 8 163,00 10 735 503,00 0,00

Sestavil: Zdena Gregorová Kontroloval: Mgr.D.Ročková

Datum a podpis: 26.1.2018
Datum a 

podpis:
26.1.2018

zdena.g@centrum.cz
Tel.:776026122

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 

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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