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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

 
1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 305 

Zřizovatel: Statutární město Pardubice 

Dálkový přístup: info@zspolabiny1.cz, 

Internetové stránky: www.zspolabiny1.cz 

Školská rada: 

Zástupci rodičů:  Zdeněk Cach  předseda školské rady 

 Andrea Čáslavková 

Zástupci zřizovatele: Radek Hejný 

 Petra Šnejdrová 

Zástupci pedagogů: Jan Horálek 

 Milan Quaiser 

Vedení školy: 

Ředitel školy: Mgr. Jana Lokvencová 

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Vršanská 

 

Základní škola Družstevní 305, Pardubice je úplná základní škola s 1. - 9. ročníkem. Její součástí je 

školní družina a školní jídelna. V právní subjektivitě je od 1. 1. 1994.  

Ve školním roce 2018/2019 používala škola k výuce 37 učeben, z nichž bylo 7 odborných.  Dále 

měli žáci k dispozici tělocvičnu, gymnastický sál, školní hřiště a 2 hřiště školní družiny. Vzhledem 

k naplněnosti školy bohužel školní družina stále nemá samostatné místnosti (oddělení). 

K 30. 9. 2018 měla škola 733 žáky (30 tříd, z toho 19 na prvním stupni a 11 na druhém). Průměr na 

třídu 24,4 žáků). Školní družina měla 7 oddělení a k 31. 10. 2018 bylo zapsáno 206 dětí, z toho 147 

z 1. – 2. ročníku. Ve školní jídelně se stravovali k 31. 10. 2018 celkem 643 žáci a 72 dospělých 

(zaměstnanci školy) 

Vzdělávání žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu. Anglický jazyk se na škole 

vyučuje od 1. ročníku.  

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala na druhém stupni výuka druhého cizího jazyka s celkovou 

dotací 6 hodin.  Na naší škole tento jazyk nabízíme od 7. ročníku s dotací 2 – 2 – 2. Jako druhý 

jazyk nabízíme německý, ruský, španělský a francouzský jazyk. Pro žáky, kteří jsou od výuky 

druhého jazyka osvobozeni, jsme připravili cvičení z anglického jazyka, kde si procvičují 

dovednosti získané ve výuce klasické angličtiny.  
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Od šesté třídy mohou žáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. 

Tuto možnost nabízíme jak našim žákům, tak i žákům z jiných škol. 

Škola organizuje sběrové akce (starý papír, PET lahve, použité baterie) a ve třídách usilujeme 

o separaci odpadu (plast, papír, hliník).  

Škola svým žákům také nabízí množství zájmových kroužků (v rámci doplňkové činnosti) 

a podporuje sportovní vyžití žáků, ke kterému je dobře vybavena (viz dále). 

Velmi dobře na škole pracuje školní družina, která pro děti organizuje množství výletů a dalších 

akcí. 

2. Přehled vzdělávání 

Škola vzdělává žáky ve věku 6 až 15 let podle vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ 

Polabiny 1, verze 2, platná od 1. 9. 2016 

Na prvním stupni probíhá v jedné třídě každého ročníku výuka metodou Montessori. 

Na druhém stupni je dětem nabízena rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky 

3. Údaje o pracovnících školy 

V průběhu školního roku 2018/2019 ve škole pracovalo celkem 85 zaměstnanců. Z toho bylo 45 

učitelů, 7 vychovatelů školní družiny, 15 asistentů pedagoga, 10 správních zaměstnanců a 8 

pracovnic školní jídelny.  

Na škole pracovala výchovná poradkyně, poradkyně pro kariérní růst, speciální pedagožka, školní 

psycholog a metodička prevence.  

Jeden učitel nesplňuje kvalifikační předpoklady.  

Pedagogický sbor je stabilizovaný. 

4. Zařazení dětí do 1. ročníku a výběrové řízení do tříd s rozšířenou výukou 

informatiky 

Zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019 proběhl 18. - 19. 4. 2018 a k zápisu se dostavili 123 

žáci, z nichž 20 byl udělen ředitelem školy odklad povinné školní docházky.  V září 2018 

nastoupilo do první třídy 87 žáků 

V dubnu 2018 absolvovalo přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní 

techniky celkem 70 žáků (z toho 11 žáků z jiných škol). Do třídy bylo vybráno 29 žáků (z toho 7 

žáků z jiných škol). 
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5. Výsledky vzdělávání žáků 
K porovnávání výsledků vzdělávání žáků mezi jednotlivými paralelními třídami využíváme školní 

srovnávací testy. 

K porovnání výsledků s ostatními školami tradičně vyžíváme testování společnosti Scio (9. ročník) 

a ve školním roce 2018/19 proběhlo i testování Kalibro – 3. a 5. ročníky 

5.1. Testování Kalibro 3. ročníků  - jaro 2019 

 

 2018/2019 Průměr 

ČR-velká 

města 

Průměr za 

školu 

3.A 3.B 3.C 3.D 

Český jazyk 61,6,% 58,9% 53,1% 64,1% 64,2% 57,1 % 

Matematika 53,2% 51,2% 38,8% 72,9% 49,2% 43,8% 

 

5.2. Testování Kalibro 5. ročníků  - jaro 2019 

 

 2018/2019 Průměr 

ČR-velká 

města 

Průměr za 

školu 

5.A 5.B 5.C 5.D 

Český jazyk 65,,% 64,2% 64,7% 63,5% 68,9% 60,8 % 

Matematika 57,1% 59,7% 59,3% 59,2% 71,1% 51,9% 

 

5.3. Národní testování 9. ročníků – Scio Národní testování, podzim 2018 

 

Deváté ročníky jsme testovali z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů  - závěry 

agentury Scio 

 Český jazyk – 48 procent zúčastněných škol mělo v českém jazyce lepší výsledky než naši 

žáci. Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné 

v částech komunikace a čtenářská gramotnost.  Tento závěr nám vyšel jako slabá stránka 

školy i v dotazníku z MŠMT. V porovnání výsledků testu z českého jazyka a studijních 

předpokladů se zjistilo, že na naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván 

optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V grafu 

úspěšnosti našich žáků za posledních deset let vyšlo najevo, že se výsledky testování 

v českém jazyce zlepšují. Do roku 2013 se výsledky držely pod celostátním průměrem, 

v letech 2013 – 2016 na průměru nebo lehce nad ním, od roku 2016 se již pohybujeme nad 

průměrem. 

 Matematika – testováním bylo zjištěno, že výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než 

u 42 procent zúčastněných škol. Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky 

našich žáků byly průměrné v částech číslo, geometrie v rovině, nestandardní aplikační 
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úlohy. Z hodnocení dovedností části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné 

v částech porozumění a aplikace. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu 

studijních předpokladů se zjistilo, že je studijní potenciál žáků v matematice využíván 

optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

 Závěr – český jazyk -oproti roku 2017/18 došlo ke zlepšení výsledků testovaných žáků 

v českém jazyce u obou testovaných tříd. S ohledem na porovnávání výsledků českého 

jazyka a studijních předpokladů, kdy je studijní potenciál využíván optimálně, lze 

předpokládat, že pokles výsledků byl způsoben výsledky třídy 9. B, která byla vždy 

v testování a srovnávacích prověrkách slabší než 9.A.  Daná situace byla probrána na 

předmětové komisi se závěrem, že ve vyučovacích hodinách českého jazyka budeme dbát na 

posílení našich nejslabších, výše uvedených oblastí.  

 Závěr – matematika - v matematice jsme se dostali nad celostátní průměr v obou třídách, 

překvapením byly o 7 % lepší  výsledky ve třídě 9. B oproti  9.A. Porovnáme-li průměrné 

výsledky naší školy v matematice z roku 2018/19 s výsledky z roku 2017/18, musíme 

konstatovat, že se deváté ročníky zlepšily  o necelých 19 %, což je velmi pěkný výsledek a 

budeme se snažit nastavený vývoj podporovat. V grafu za posledních deset let se ve 

znalostech a dovednostech z matematiky pohybujeme vždy lehce kolem průměru, ale od 

roku 2016 naše výsledky stoupají. Výsledky testování byly samozřejmě také probrány na 

předmětové komisi. 

 Grafy šetření viz přílohy 1 a 2 

 Výsledky v tabulce jsou v percentilech 

2018/2019 ZŠ v ČR Průměr 

naše škola 

gymnázia 9.A 9.B 

Český jazyk 50 54 79 61 46 

Matematika 50 58 78 54 61 

OSP 49 41 81 57 24 
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Prospěch, chování a absence žáků ve školním roce 2018/2019 – II. pololetí (k 30. 6. 2019) 

        

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyz. 
Prospělo 

Neprospělo nebo 

nehodnoceno 

Hodnocení chování 

žáků 
Počet 

neomluvených 

hodin 2.st. 3.st. 

1. 85 77 7 1 0 0 0 

2. 71 69 2 0 0 0 0 

3. 92 81 11 0 0 0 0 

4. 92 71 19 2 0 0 0 

5. 93 66 26 1 0 0 0 

Celk. I.st. 433 364 65 4 0 0 0 

6. 83 33 50 0 0 0 0 

7. 77 25 51 1 0 1 60 

8. 83 28 52 3 0 0 11 

9. 55 13 41 1 0 0 3 

Celk. II.st. 298 99 194 5 0 1 74 

Škola 

celkem 
731 463 259 9 0 1 74 

Na konci školního roku 2018/19 měla škola 14 neprospívajících žáků, z toho konalo 10 žáků 

opravné zkoušky, 5 žáků opravné zkoušky udělalo, ostatní neuspěli, nebo se k opravným zkouškám 

bez omluvy nedostavili. Celkem na konci srpna  neprospělo 9 žáků.  
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Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště:   

Z devátých tříd vycházelo celkem 55 žáků, z nichž se většina hlásila na střední školu nebo čtyřleté 

učební obory s maturitou.  Z nižších ročníků v tomto školním roce nevycházel žádný žák.  

  9. ročník 7. +8. ročník 

  maturitní učební maturitní učební 

Gymnázium Mozartova Pardubice 3    

Gymnázium sportovní Pardubice 2    

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč  2   

Anglické gymnázium Pardubice 1    

SPŠ Frýdek-Místek 1    

Gymnázium Holice 2    

Gymnázium Dašická 1    

Obchodní akademie Pardubice 3    

SŠ gastronomie a služeb Frýdek-Místek 1    

SOŠ a SOU Vocelova HK 1    

SPŠ a SUŠ Český Krumlov 1    

Labská SOŠ a SOU Pardubice 1 1   

SŠ automobilní Holice 4 1   

SUŠ hudebních nástrojů Hradec Králové 1    

SPŠ stavební Hradec Králové 3    

SPŠ potravinářství a služeb Pardubice  4   

SPŠE a VOŠ Karla IV. Pardubice 8    

SPŠ chemická Pardubice 5 1   

Hotelová škola Hradec Králové 1    

SOU plynárenské, Pardubice  3   

Educa Pardubice 2    

SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1    

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1    

Součet: 43 12   

  55  

 Celkem vychází 55 

 

Na osmileté gymnázium se z pátých ročníků hlásilo celkem 11 žáků a přijati byli 3. 

V průběhu celého školního roku se žáci školy zapojili do množství vzdělávacích i sportovních 

soutěží, ve kterých dosáhli mnohých úspěchů. 
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Sportovní a studijní výsledky žáků školy ve školním roce 2018/2019 

1 Cachová  Aneta 2.B 

3.místo v okresním kole recitační soutěže a čestné uznání 

v krajském kole rec.soutěže 

2 Brázda Vít 9.A 

1. místo v krajském kole a 2. místo v okresním kole 

matematické olympiády, Pohár rozhlasu, Memoriál K. 

Kněze 

3 Brázda Vít 9.A 

1. místo v krajském kole a 2. místo v okresním kole 

fyzikální olympiády 

4 Brázda Vít 9.A 

1. místo v okresním kole a vítěz v celostátním kole v 

soutěži Matematický klokan 

5 Motyčka Ondřej 9.A 

úspěšný řešitel a postup do celostátního kola v 

matematické soutěži Pangea 

6 Stefan Šimon 5.C 3. místo v celostátním kole matematické soutěže Pangea 

7 Mezera Adam 7.C 1. místo - okresní kolo Pythagoriády 

8 Juráková Karolína 7.B účast v okresním kole přírodovědné soutěže 

9 Kotková Magdalena 7.B 3. místo v okresním kole přírodovědné soutěže 

10 Vaníček Ondřej 3.A Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

11 Semivan Robert  3.A Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

12 Landsman Mathias 5.A Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

13 Franz Jakub 5.A Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

14 Gilar Matyáš 5.D Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

15 Růžek Václav 5.D Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

16 Vaněrka Tomáš 5.D Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

17 Voženílek Vojta 4.C Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

18 Pajtina Tomáš 4.C Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

19 Doležal Jakub 4.D Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

20 Černý Jiří 4.B Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

21 Šedivý Radim 4.B Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

22 Bodlák Matěj 4.A Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

23 Kubrycht Vojta 4.A Finále ČR v hokejbale - 6.místo 

24 Bechná Ela 7.C 2.místo v literární soutěži O pardubický pramínek 

25 Horák Antonín 5.A 3.místo v okresním kole přírodovědné soutěže 

26 Vacková Adéla 5.A 

účast v  okresním kole přírodovědné soutěže , účast v 

okresním kole recitační soutěže 

27 Pavlík  Adam 8.C 

1. místo v děj. ol. v okresním kole, Post Bellum - natáčení( 

příběhy našich sousedů), Battlefield 

28 Králíčková  Adéla 8.C  

Post Bellum - natáčení( příběhy našich sousedů), 

Battlefield 

29 Klecová Johana 8.C 

Post Bellum - natáčení( příběhy našich sousedů), 

Battlefield 

30 Dvořák Jakub 8.C Post Bellum - natáčení( příběhy našich sousedů)  

31 Pavolko Daniel 8.C Post Bellum - natáčení( příběhy našich sousedů)  

32 Klec Jakub 8.C Battlefield, Pohár rozhlasu 

33 Drapák Matěj 9.B Pohár rozhlasu, Memoriál Karla Kněze, Battlefield 

34 Laušman Jan 9.B Pohár rozhlasu, Memoriál Karla Kněze, Basketbal 

35 Jadrná Anežka 9.B Pohár rozhlasu 

36 Řehounek Jakub 9.B Pohár rozhlasu, Memoriál Karla Kněze 

 Stieber Matěj 9.B Basketbal, 3. místo memoriál P. Jugoba 
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37 Matěj 

38 Horáček Kryštof 9.B Basketbal, 3. místo memoriál P. Jugoba 

39 Kubelka Lukáš 9.B Basketbal, 3. místo memoriál P. Jugoba 

40 Žižková Valentina 9.A Pohár rozhlasu, Memoriál Karla Kněze 

41 Štorková Vladimíra 9.A Pohár rozhlasu, Memoriál Karla Kněze 

42 Vitochová Aneta 9.A Memoriál Karla Kněze, Pohár rozhlasu 

43 Cvachová Eliška 9.A Pohár rozhlasu  

44 Sova Matěj 9.A Memoriál Karla Kněze 

45 Keřka Adam 9.A Memoriál Karla Kněze, Pohár rozhlasu 

46 Tupá Aneta 7.A 3. nejrychlejší dívka Pardubic, Pohár rozhlasu 

47 Kulhánek Matěj 9.B Memoriál Karla Kněze 

48 Doležel Josef 9.A Pohár rozhlasu  

49 Motyčka Ondřej 9.A Pohár rozhlasu, Basketbal, Plavecké závody  

50 Havlíčková Kateřina 7.A účast v okresním kole přírodovědné soutěže, matematická 

olympiáda 

51 Drapák Matěj 9.B osobnost 9. ročník 

52 Žižková Valentýna 9.A osobnost 9. ročník 

53 Kobrle Štěpán 9.A Basketbal, 3. místo memoriál P. Jugoba 

 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů  

Primárním cílem programu naší školy je především zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně 

patologickým jevům. Vedeme je ke správným postojům při řešení problémových situací 

a narůstající zátěže a snažíme se na ně působit tak, aby si vážili především sami sebe a tím také 

druhých. 

Žáci si během školního roku především v prvouce, přírodovědě, přírodopisu, výchově ke zdraví 

a výchově k občanství osvojovali základní postoje k zdravému životnímu stylu, ve všech 

předmětech i volnočasových aktivitách, které škola nabízí, si prohlubovali zdravé sebevědomí, 

vzájemnou úctu a sebeúctu. Dále byli vedeni ke správnému řešení konfliktů, překonávání překážek 

a k smysluplnému trávení a využívání volného času. 

Velká péče je žákům věnována také v rámci třídnických hodin, kde je možnost navázat úzkého 

kontaktu s třídními učiteli. Je-li třeba, účastní se třídnických hodin školní psycholog nebo metodik 

prevence. Žáci mohou kdykoliv navštívit školního psychologa a požádat ho o radu či konzultaci. 

Škola dále spolupracuje s pracovníky Městské policie, která na naší škole uspořádává různé besedy 

a přednášky. Blízká spolupráce probíhá i s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice a 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. 

Během školního roku byly v oblasti patologických jevů řešeny tyto případy: 

 Vzájemné ubližování žáků mezi sebou – 1. stupeň i 2. stupeň  

 Ničení majetku spolužáků a školy – 2. stupeň 
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 Vulgární chování k učitelům 

 Nevhodné až vulgární chování našich žáků k dospělým 

 Ubližování si přes sociální sítě – 2. stupeň 

 Záškoláctví žáků – 2. stupeň 

 Drobné krádeže 

Počet případů řešených školním psychologem v oblasti prevence patologických jevů ve 

školním roce 2018/19 

Typ činnosti Počet konzultací/vyuč. 

hodin 

Pozorování žáka ve vyučovacím procesu, „náslech“ ve třídě 25 

Přímá práce s třídním kolektivem 60 

Adaptační kurz - přímá práce se žáky, učiteli 5 dní - cca 35 hodin 

 

Prevence směrem k žákům: 

a) oblast výuky – témata sociálně patologických jevů byla začleňována do výuky následujících 

vyučovacích předmětů – prvouka, přírodověda, občanská výchova, výchova ke zdraví, 

tělesná výchova aj. 

b) možnost konzultací se školním psychologem, výchovným poradcem či pedagogickým 

pracovníkem 

c) žáci se zúčastňují rozličných preventivních programů.  

 

V tomto školním roce se žáci zúčastnili těchto akcí: 

 Přednášky Městské policie - šikana, kyberšikana, drogy, ubližování, nebezpečný internet, 

trestní právo, závislosti, sebepoškozování, domácí násilí … 5. – 9. ročníky 

 Kouření a jeho nebezpečí – 6. + 7. ročníky 

 První pomoc – žáci 1. i 2. stupně 

 Sportem proti drogám – florbal, vybíjená 

 Bezpečný internet – přednáška pro 2. stupeň  

 Kyberšikana pro 6. a 7. ročníky – přednáška školního psychologa a metodika prevence 
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Prevence směrem k rodičům: 

a) rodičovské schůzky, konzultace a individuální pohovory. Rodiče jsou vždy informováni 

o situaci, která se bezprostředně týká jejich dítěte.  

b) Případné výchovné či vzdělávací problémy dítěte mohou rodiče individuálně řešit se 

školním psychologem 

Prevence směrem k pedagogickým pracovníkům: 

a) informování pedagogického sboru o průběhu prevence na naší škole 

b) sebevzdělávání celého pedagogického sboru v této problematice, konzultace se školním 

psychologem 

c) metodik školní prevence pravidelně navštěvuje kurzy a semináře týkající se aktuálních 

problémů 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Všichni pedagogové mají možnost vybírat si školení z nabídek NIDV, Jezerka, Descartes a dalších 

akreditovaných pracovišť. Převážná část pedagogů upřednostňuje v současné době školení 

zaměřená na moderní vyučovací metody, inkluzi, čtenářskou gramotnost a netradiční práci s dětmi.  

Přehled vzdělávacích akcí – viz příloha 3 

8. Prezentace školy na veřejnosti, výsledky školy 

V rámci ekologické výchovy organizujeme sběr PET lahví a starého papíru. Ve škole se tradičně 

zapojují žáci, ale i jejich rodiče.  

Při sběru PET lahví, které žáci nosí průběžně po celý školní rok, spolupracujeme s firmou Korunka 

Granplast s.r.o., která od nás lahve vykupuje. Ve školním roce 2018/19 jsme nasbírali 799 kg 

plastových lahví v celkové hodnotě 1630,- Kč 

Sběr starého papíru se ve školním roce uskutečnil pětkrát, jedná se o tzv. „sběrová rána“. Tři 

sběrová rána pořádala škola a sebralo se 34,8 tun papíru za 55.539,- Kč. Další dvě sběrová rána 

pořádalo SRPDŠ a jejich výtěžek šel na účet spolku. 

Škola ve školním roce 2018/2019 připravila pro své žáky a rodiče celkem 40 zájmových kroužků, 

do kterých se zapojilo celkem 589 žáků. 

Dále škola nabízela žákům 3 externí kroužky. 
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Přehled zájmových kroužků a kurzů ve školním roce 2018/2019  

Název kroužku Oddělení Kategorie 

Anglická jazyk pro malé děti školní kroužky Jazyky 

Anglická konverzace školní kroužky Jazyky 

Ateliér družinové kroužky Estetické 

Basketbal školní kroužky Sportovní 

Brousek jazýčků školní kroužky Jazyky 

Country tance družinové kroužky Taneční 

Český jazyk pro SŠ školní kroužky Jazyky 

Deskové a strategické hry školní kroužky Technické 

Dramatický kroužek školní kroužky Estetické 

Dyslexie s I. Lněníčkovou školní kroužky Jazyky 

Dyslexie s I. Podolcovou školní kroužky Jazyky 

Dyslexie s J. Kmínkovou školní kroužky Jazyky 

Dyslexie s J. Mudruňkovou školní kroužky Jazyky 

Dyslexie s J. Reslovou školní kroužky Jazyky 

Dyslexie s M. Kutálkovou školní kroužky Jazyky 

Dyslexie s Š. Albrechtovou školní kroužky Jazyky 

Florbal Q 1 čtvrtek školní kroužky Sportovní 

Florbal Q 2. čtvrtek školní kroužky Sportovní 

Historický školní kroužky Estetické 

Hokejbal p.Novotný, 1.st školní kroužky Sportovní 

Hra na zobcovou flétnu školní kroužky Hudební 

Keramika 1. školní kroužky Keramické 

Keramika 2. školní kroužky Keramické 

Keramika Montessori školní kroužky Keramické 

Keramika ŠD 1. družinové kroužky Keramické 

Kytara školní kroužky Hudební 

Malý šikula družinové kroužky Estetické 

Matematika pro SŠ školní kroužky Technické 
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Míčové hry družinové kroužky Sportovní 

Pardubická hříbata školní kroužky Hudební 

Počítače ŠD družinové kroužky Počítačové 

Počítače úterý - 1. parta školní kroužky Počítačové 

Počítače úterý - 2. parta školní kroužky Počítačové 

Předmět speciální péče školní kroužky Jazyky 

Robotika školní kroužky Technické 

Společenské tance školní kroužky Taneční 

Sportovní - atletika, 

gymnastika, míčové hry 
školní kroužky Sportovní 

Sportovní hry s prvky atetiky školní kroužky Sportovní 

Vaření družinové kroužky Rukodělné 

Velký šikula školní kroužky Estetické 

 

V průběhu roku škola uspořádala nebo se zúčastnila několika akcí k prezentaci školy na 

veřejnosti  

 Uvítání prvňáků  

 Sportovní odpoledne pro žáky 1. ročníků 

 Muzikoterapie – bubnování s rodiči 

 Práce s hlínou – pracovní večer pro děti i rodiče 

 Koncerty pěveckého a flétnového souboru Pardubická hříbata pro rodiče  

 Seznamovací výlety pro děti, učitele i rodiče  

 Spolupráce s městskou knihovnou a knihovnou Městského obvodu Pardubice II 

(pasování žáků 1. tříd na čtenáře) 

 Pravidelné návštěvy Východočeské galerie a Východočeského divadla 

 Třídní táboráky s rodiči 

 Pravidelné čtení ve školní družině, aneb významné osobnosti čtou dětem pohádky 

 Mikulášská besídka pro děti i rodiče ve školní jídelně 

 Adventní výlety 

 Vánoční salon – sobotní předvánoční akce pro děti ve školní jídelně 
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 Vánoční besídky pro rodiče (třídy I. stupně) 

 Vánoční burza ve ŠD 

 Vánoční jarmark pro rodiče a žáky 

 Ohňostroj na loučení s kalendářním rokem – pro žáky, rodiče i okolní MŠ 

 Vánoční zpívání s rodiči na nádvoří školy 

 Zábavné i vzdělávací akce k adventu 

 Řemeslné dílny ŠD 

 Karneval školní družiny 

 Kloboukový den ŠD 

 Bruslení s rodiči 

 Pyžamová diskotéka 

 Masopustní průvod Polabinami – ve spolupráci MO Pardubice II 

 Spolupráce s Měst. obvodem Pardubice II – Polabinská pouť 

 Základy společenského tance a chování  - soutěž ve společenském tanci 

 Vynášení Morany - ŠD  

 Den Země 

 Velikonoční dílna 

 Exkurze pro žáky 8. a 9. roč. k volbě povolání 

 Kariérové poradenství pro žáky a rodiče 

 Akce na Úřadu práce pro vycházející žáky 

 Ukázkové hodiny pro rodiče  

 Dny otevřených dveří 

 Baba klub – klub moderních ručních prací pro maminky žáků 

 Den duchů – rej čarodějnic  

 Vítání Martina na bílém koni – ŠD 

 Kovbojský den – ŠD 

 Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

 Tradiční rozloučení se starým školním rokem, slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků. 

Odpolední akce pro žáky i rodiče v aule VŠ 
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 Několik tiskových zpráv (článků) o škole v denním tisku, na portále Pardubického kraje, 

na internetových stránkách 

 Akce: Odložte mobily, začněte číst, zřízení mobilních knihoven po škole 

 Večírek SRPDŠ – pro rodiče i zaměstnance školy 

9. Údaje o inspekcích ČŠI  

Ve školním roce 2018/2019 na škole proběhla dvoudenní kontrola ČŠI na čtenářskou gramotnost 

 

10. Základní údaje o hospodaření za rok 2018 -     příloha č. 4 

11. Financování školy z cizích zdrojů a zapojení školy do mezinárodních 

rozvojových programů 

Od 1. září 2017 byla škola zapojena do projektu v rámci Výzvy č. 22 – Šablony I, který skončil 

k 31. 8. 2019. 

Od 1. 9. 2019 jsme zapojení do pokračování  tohoto projektu z tzv. Šablon II a to do 31. 8. 2021. 

Ve školní roce 2018/19 pokračovala na naší škole rekonstrukce odborných učeben, která byla 

financována z prostředků EU a která skončila v lednu 2019. Jednalo se o modernizaci 6 odborných 

učeben a 3 kabinetů. 

12.  Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání. 

Na škole pracuje odborová organizace, která má 3 členy. Spolupráce vedení školy s místní 

odborovou organizací je bez problémů. Základní vztahy jsou dány Kolektivní smlouvou. 

Pro plnění úkolů ve vzdělávání využívá škola spolupráci s Městskou policií v Pardubicích, 

s pardubickým Tyflocentrem, se SZŠ Černá za Bory, s Ekocentrem, SPŠE,.. apod 

17. 9. 2019 

Mgr. Jana Lokvencová 
        ředitelka školy 
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Příloha č. 3:  

 

Další vzdělávání pedagog. pracovníků 2018/19 
 

Název kurzu Termín Počet 

zúčastněných 

Odborná 

způsobilost 
Cesty spolu 3.9.2018 30 Učitelé 1. a Učitelé 

2. st., Vychovatelé, 

AP 

Metoda rozvoje kognitivních 

funkcí Reuvena Feuersteina I. 

13– 17.8 a 15 – 

19.10.2018 

1 Učitelé 1. st. 

Oxford Professional 

Development 

18.10.2018 1 Učitelé 2. st.  

Základy systematické práce 

s dětmi a dospívajícími 

12 -1.11.2018 1 Psycholog 

Třídnická hodina – nástroj 

k ovlivnění klimatu třídy 

1311.2018 2 Učitelé 2. st. 

Mikroklima třídy s žákem 

s SVP anebo jak začlenit 

poruchy chování 

14.11.2018 1 Vychovatelé 

Společné vzdělávání pod lupou 19.11. 2018 1 Vedení školy 
Tvořivě v lit. vých, čtení a 

slohu 

19.11. 2018 1 Učitelé 1. st. 

Prevence rizikového sexuálního 

chování 

22.11. 2018 1 Psycholog 

Prevence řešení šk. 

neúspěšnosti 

22.11. 2018 1 Vedení školy 

Diskuzní setkání na podporu 

ped. vzdělávající žáky cizince 

29.11.2018 1 Vedení školy 

Cizinec v naší škole 4.12.2018 2 Učitelé 1. st. 
Neklidné a zbrklé dítě … 14.1.2019 2 AP, Vychovatelé 

Magická fyzika 14.2.2019 1 Učitelé 2. st. 

Únikové hry a další 

schovávačky … 

31.2.2019 1 Učitelé 2. st. 

Brána jazyků otevřená – B1 13.9.2017 – 

20.6.2018 

1 Učitelé 1. st  

 

Netradiční pomůcky v hod M a 

ČJ 

4.3.2019 2 Učitelé 1. st. 

Jak podpořit zájem a úspěšně 

kom. v AJ 

6.3.2019 1 Učitelé 2. st. 

Jak se bránit šikaně ze strany 

žáků a rodičů 

14.3. 2019 2 Vedení školy, 

psycholog 

Rozvoj čtenářství 14.3.2019 2 Učitelé 2. st. 

Jak překonat hlasovou krizi … 18.3. 2019 1 Učitelé 1. st  

Intervence ve třídě 21.3. 2019 1 Psycholog 
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Deskové hry 8.4. 2019 1 Učitelé 2. st. 

Metodika činnosti AP 9.4. 2019 1 AP 

Diskusní setkání na podporu 

ped. vzděl žáky - cizince 

16.4. 2019 1 Učitelé 2. st. 

Příprava občanů k obraně státu 

pro uč. ZŠ a SŠ 

17.4. 2019 1 Učitelé 2. st. 

Rozvoj grafomot.dovedností 25.4. 2019 1 AP 

O příčinách agrese a násilí 18.4. 2019 7 Učitelé 1. st, AP  

Ředitel ve víru nových 

povinností 

29.4. 2019 1 Vedení školy 

Seminář vychovatelů  2.5. 2018 – 

3.5. 2018 

2 Vychovatelé 

Práce s odměnami a tresty ve 

škole 

10.5. 2019 1 Vedení školy 

Pokusy v Př na 1. st ZŠ 23.1. – 

18.4.2019 

1 Učitelé 1. st 

Šťastné a spokojené dítě doma i 

ve škole? 

16.5.2019 1 AP 

M Refresh 16.5. 2018 2 Učitelé 1. st. 

Čt. Dílny jako prostředek ke 

zkvalitnění …. 

6.12.2018-

17.5.2019 

2 Učitelé 1. st. 

Metoda Archipelago 31.5. 2019 1 Psycholog 

Základy práva pro neprávníky. 7.6.2019 1 Učitelé 2. st. 

Minitipy pro zpestření výuky 13.6.2019 1 Učitelé 2. st. 

Brána jazyků otevřená – B1 5.9.2019 – 

26.6.2019 

1 Učitelé 1. st. 

 


