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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020

Pardubice, 1. 9. 2020

Mgr. Jaroslav Karcol – ředitel školy

Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15/2015, § 7 ze dne 27. 12. 2004 zpracováváme tuto výroční
zprávu o činnosti školy.
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Základní údaje o škole

Název: Základní škola a mateřská škola, Pardubice – Pardubičky,
Kyjevská 25
IČ: 60159146
IZO: 060159146
Bankovní spojení: 9701323524/0600
Telefon: 466650783
Identifikátor: RED-IZO 600096378
Email:karcol-zskyj@volny.cz
Stránky školy: www.zs-pardubicky.cz
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Součásti školy: základní škola, školní družina, školní výdejna, mateřská škola, školní
výdejna
Právní subjekt: od 1. 1. 1995
Příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Karcol
Údaje o školské radě:
Školská rada byla zřízena 1. 1. 2006.
Současná školská rada byla zvolena 15. 1. 2018.
Zástupci za zákonné zástupce žáků:
Oldřich Zdobinský
Kateřina Polanecká
Zástupci za zřizovatele:
Ing. Iva Kamenická - Odbor školství, kultury a sportu
Pavel Jedlička, Předseda Finančního výboru ZMO Pardubice IV – Pardubičky,
Zástupci za pedagogické pracovníky:
Mgr. Lenka Hilbertová
Mgr. Michaela Jubánková
Předsedou Školské rady pro aktuální funkční období je Oldřich Zdobinský.
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Základní škola
Škola se nachází v klidné části města a je nejmenší školou v Pardubicích,
zřizovatelem je statutární město Pardubice. Školu navštěvují žáci z Pardubiček, Černé za
Bory, Nemošic, Mnětic. Součástí celé školy je základní škola, školní družina, mateřská
škola a školní výdejna. V bezprostřední blízkosti školy je zastávka MHD. Bezpečnou cestu
do školy přes hlavní silnici zajišťuje tlačítkový semafor. Budova školy je obklopena školní
zahradou.

Přehled oborů vzdělávání
Školní rok jsme zahájili v pondělí 2. září 2019 přivítáním všech žáků školy
a tradičním slavnostním přijetím žáků prvního ročníku. Výuka probíhala podle Školního
vzdělávacího programu ZŠ Pardubičky. Povinné výstupy ŠVP byly ve všech třídách
a v hlavních předmětech naplněny. Plně si uvědomujeme, že učivo z doby uzavření škol
nařízením vlády, musíme na začátku nového školního roku důkladně zopakovat.
Hodinovou dotaci v jednotlivých ročnících ukazuje příloha č. 1. Školu navštěvovalo
celkem 123 žáků (stav k 30. 6. 2020, viz příloha č. 2).
Vyučuje se v pěti prvostupňových třídách. Na tělesnou výchovu se žáci přesouvají
do Sokolovny v Pardubičkách. K pracovním činnostem využívají školní pozemek se
záhony a sadem. Zbytek školní zahrady je určen ke hrám pro školní družinu a o velkých
přestávkách, které všichni žáci tráví venku. Výjimku tvoří pouze dny, kdy je velmi
nepříznivé počasí.

Informace o uzavření školy
Nařízením vlády ČR byly všechny školy od 11. 3. 2020 uzavřeny. Mimořádné
opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID-19. Předmětem opatření byl zákaz prezenčního vzdělávání na
všech typech škol z důvodu ochrany před šířením a výskytem onemocnění. Hromadné
vzdělávání představovalo vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci
osob ve vymezeném prostoru.
Na první dny jsme žákům zadali domácí práci, chodili jsme do školy a pokoušeli
se uchopit ojedinělou situaci, do které jsme se dostali. Třídní učitelky a učitelky anglického
jazyka komunikovaly s rodiči a žáky prostřednictvím e-mailu. Během poměrně krátké
doby se tato vzájemná komunikace osvědčila. Postupem času jsme se začali poohlížet po
zkvalitnění komunikace a po výuce na dálku. Sledovali jsme webináře, které nám
pomáhaly orientovat se v novém světě distančního vzdělávání. Části dětí nevyhovovalo, že
svoji paní učitelku nemohou vidět. S pomocí rodičů jsme zprovoznili MS Teams a začali
jsme vyučovat on-line. Využívali jsme i WhatsApp a Skype.
Za přísných hygienických podmínek jsme školu znovu otevřeli 25. 5. 2020. Počty
přihlášených žáků v jednotlivých třídách nepřesáhly počet žáků nařízený ministerstvem.
Nikoho jsme nemuseli odmítnout. Školní družina fungovala jako zájmové vzdělávání. Do
školní výdejny jsme chodili v přesně rozepsaný čas.
Na každou třídu připadali dva pedagogičtí pracovníci. Během vyučovacích hodin
jsme opakovali a upevňovali učivo z doby, kdy byla škola zavřená. S dětmi, které zůstaly
doma, jsme i nadále komunikovali dříve osvědčenými komunikačními kanály. Snažili jsme
se, aby bylo probráno a vysvětleno stěžejní učivo. I přes veškerou snahu nás, dětí a rodičů
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víme, že na začátku nového školního roku budeme muset učivo opakovat mnohem
důsledněji a intenzivněji, než bylo dosud zvykem.

Školní poradenské pracoviště
Uplynulý školní rok lze hodnotit jako vydařený z hlediska spolupráce výchovného
poradce, školního psychologa a školního metodika prevence. Již v minulých letech se nám
podařilo úzce provázat spolupráci výchovného poradce a školního psychologa, a to
zejména v komunikaci s rodiči integrovaných žáků. Nástupem školního metodika prevence
se spolupráce posunula dále ke všem dětem.
1. Výchovný poradce – Mgr. Lenka Hilbertová
Péče o integrované žáky
V pedagogicko-psychologické poradně bylo vyšetřeno a revyšetřeno sedm žáků.
Žádost o vyšetření byla odeslána u dalších dvou žáků. K 30. 6. 2020 školu navštěvuje 5
žáků s podpůrným opatřením prvního stupně, 13 žáků s podpůrným opatřením druhého
stupně,
1 žák s podpůrným opatřením třetího stupně. Žákům je poskytována pedagogická
intervence a předmět speciálně pedagogické péče, a to formou další péče o žáka. Nemají
povahu povinné vyučovací hodiny, nezapočítávají se do maximálního počtu povinných
vyučovacích hodin stanoveného pro jednotlivé ročníky. Výuka je prováděna reedukační
péčí pedagoga s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky. Šest z těchto žáků
se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. S pomocí asistentky pedagoga se ve
školním roce vzdělával jeden žák s hypermobilitou, který se bez potíží zapojoval do všech
třídních
i školních aktivit. Žákům, kteří měli zájem o studium na víceletém gymnáziu, jsme
poskytli informace k přípravným kurzům, přihláškám a cvičným přijímacím testům.
2. Školní psycholog - Mgr. Aneta Kaprálová
Jednou z hlavních činností školního psychologa v uplynulém školním roce byla práce
s třídním kolektivem zaměřená na případné problémy, které se v dané třídě aktuálně
vyskytovaly. Dalším tématem byl rozvoj týmové spolupráce a pozitivních vztahů mezi
žáky. Návštěvy v jednotlivých třídách byly plánovány pravidelně.
Nedílnou součástí působení školního psychologa na škole byly také konzultace s rodiči
a učiteli a individuální práce s dětmi. Jak konzultace, tak samotná práce s žáky se týkaly
řešení výchovných, výukových nebo jiných osobních problémů. Setkání s žáky byla dle
povahy problému buď jednorázová, nebo dlouhodobější a probíhala s informovaným
souhlasem zákonných zástupců.
3. Školní metodik prevence – Mgr. Hana Novotná
Důležitým úkolem pro školní rok bylo obnovení činnosti školního metodika prevence,
úprava minimálního programu a zavedení nástěnky prevence a pomoci, kde si žáci i rodiče
mohou najít důležitá telefonní čísla. Je zde rovněž nabídka kroužků pro nadané a nechybí
ani pravidla správných hygienických návyků žáků.
Před březnovým uzavřením školy proběhly alespoň některé workshopy a aktivní
přednášky: Kyberšikana a její nástrahy – 5. třída, Být sám sebou a nebát se být odlišný – 4.
třída, Umím se svěřit – 1. třída, První pomoc – 2. a 3. třída. Žáci 4. ročníku navštívili
dopravní hřiště, kde si společně s městským strážníkem osvojovali dopravní pravidla.
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Personální zabezpečení činnosti školy
Výuku zajišťovalo 8 učitelů včetně ředitele školy a 4 vychovatelky školní družiny.
Škola dále zaměstnává psycholožku, asistentku pedagoga, školní asistentku, hospodářku,
školnici a pracovnici školní výdejny.
Pracovnice školní výdejny zajišťuje úklid a výdej stravy v pavilonu MŠ Čtyřlístek,
vzdáleném od školy 5 minut chůze. Cesta na oběd a z oběda je pro žáky vítanou
procházkou. Ve slunečných dnech mohou žáci při jídle využít terasu u jídelny. Za tímto
účelem je terasa vybavena plastovým nábytkem.
K 30. 6. 2020 měla škola fyzicky 23 zaměstnanců – viz příloha č. 3.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
V tomto školním roce došlo ke dvěma zásadním změnám. První změna byla
plánovaná – zápis přes webovou aplikaci. Zákonní zástupci vyplnili žádost o přijetí
v elektronickém systému. Druhou změnu přinesla hygienická opatření v souvislosti
s onemocněním COVID-19, zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Motivační část
zápisu tedy nemohla proběhnout. Ve dnech 15. – 22. 4. 2020 jsme obdrželi cekem 47
žádostí o přijetí. Z toho 9 žádostí prošlo správním řízením o odkladu povinné školní
docházky, u 12 žádostí bylo řízení zastaveno. V den zveřejnění výsledků přijímacího řízení
měla mít budoucí první třída 26 dětí.
Po drobných změnách během června a srpna, kdy se pro jedno dítě uvolnilo místo
v preferované škole a dvě děti se přistěhovaly, v září 2020 nastoupí do první třídy celkem
27 žáků. Počty žáků v prvním ročníku během několika let znázorňuje příloha č. 4.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Na konci školního roku ukončilo vzdělávání v naší ZŠ 25 žáků pátého ročníku. Dva
žáci byli přijati ke studiu na víceleté gymnázium. Ostatní žáci přešli na ZŠ Spořilov, ZŠ
Bratranců Veverkových, ZŠ NOE a ZŠ Ohrazenice.

Prospěch a chování
Všichni žáci školy postoupili do vyššího ročníku. Snížená známka z chování
udělena nebyla.

Výsledky testů Kalibro
Kalibro jako dlouhodobý projekt, který je určen především základním a středním
školám, používáme od roku 2004. Tehdy jsme poprvé použili testy pro porovnání znalostí
žáků 3. a 5. ročníku. Testování probíhá každoročně. Získáme tak detailní přehled
o individuálních výsledcích žáků, ale i celkové výsledky ostatních zúčastněných škol
(průměry za ČR, za různé kategorie žáků, škol). Můžeme pak srovnávat naši školu se
školami ostatními.
V tomto školním roce stihli testy napsat pouze žáci páté třídy. Testování žáků třetí
třídy bylo podle doporučení společnosti Kalibro posunuto na podzim 2020.
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Poradní orgány ředitele školy
Pedagogická rada – sešla se pětkrát.
Školská rada – sešla se dvakrát. Na základě Usnesení RmP ze dne 24. 6. 2019 je nově
jmenovaným zástupcem za zřizovatele pan Mgr. Filip Petr, který střídá pana Jedličku.
SRPDŠ – pět členů, zástupců jednotlivých tříd: p. Šafařík, p. Ženatý, p. Pištora, p.
Šošková, p. Biathová. Sešli se dvakrát, vždy před třídními schůzkami.

Zájmové útvary
Činnost zájmových útvarů zajišťujeme částečně z vlastních personálních zdrojů,
částečně spolupracujeme s agenturou. Kroužky probíhaly v odpoledních hodinách
v budově školy. Florbal se uskutečňoval v Sokolovně v Pardubičkách. Účast dítěte
v zájmovém útvaru je za úplatu. Přehled zájmových útvarů je součástí přílohy č. 5.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V letošním roce pokračovala školení a vzdělávání, která byla financována ze
Státního rozpočtu. Přehled všech vzdělávacích aktivit je součástí přílohy č. 6.

Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v příloze č. 7. Škola dosáhla
v roce 2019 hospodářského výsledku 110 675,89 Kč. Tato částka byla rovnoměrně
rozdělena do rezervního fondu a fondu odměn.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Během celého školního roku se žáci účastní besed, divadelních představení, výstav.
Dramatický kroužek navštěvuje se svými představeními okolní mateřské školy. Žáci školy
se prezentují i na sportovních akcích.
U vchodu do areálu školy je vývěska, která je pravidelně aktualizována. Webové
stránky školy jsou dostupné široké veřejnosti. Více v příloze č. 8.
V minulých letech naši žáci reprezentovali školu v různých sportovních soutěžích.
Několik let po sobě byli obzvlášť úspěšní basketbalisté. Dětem se dařilo i ve fotbale,
florbale i vybíjené. Úspěšní byli i naši malí zpěváci. V letošním školním roce se většina
soutěží se neuskutečnila vůbec, některé jen začaly. Stručný přehled – příloha č. 9.

Realizované projekty financované z jiných zdrojů
Podpora městského obvodu
Pro potřeby dětí a žáků naší školy věnoval Městský obvod Pardubice IV finanční
neinvestiční příspěvek 15 000 Kč pro ZŠ a 15 000 Kč pro MŠ.

Projekt v realizaci
Škola se přihlásila do projektu MŠMT financovaného EU Zvýšení a zlepšení kvality
výuky na ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky. Během školního roku proběhlo ve škole celkem
deset odpoledních klubů a byla financována činnost školního asistenta.
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Školní družina
Ve školním roce 2019/2020 školní družinu navštěvovalo 80 žáků od 1. do 4. třídy.
Žáci ze 4. ročníku využívali družinu především z důvodu samostatného dojíždění z
okolních vesnic v našem spádovém obvodu.
Činnost družiny se řídila vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání,
v platném znění a Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání.
Školní družina byla umístěna ve dvou samostatných odděleních a jedné třídě
v prvním patře základní školy. Oddělení jsou využívána k odpočinkové činnosti na
kobercích, k pracovním činnostem a společenským hrám na stolech, které nemají tradiční
uspořádání. K činnosti měly vychovatelky k dispozici jeden pevný počítač s připojením na
internet, interaktivní tabuli a kopírovací stroj. Vybavení ŠD dostatečně odpovídá potřebám
mimoškolních aktivit. Pomůcky a spotřební materiál byly průběžně doplňovány.
Žákům byl zajištěn pitný režim.
K rekreační činnosti žáci používali hřiště se zahradou, venkovní terasu s lavičkami,
průlezky, houpačky, skluzavky a dřevěný altánek.
Personální podmínky: tři vychovatelky splňovaly ÚSO vzdělání pedagogického
směru, obor vychovatelství.
Minimálně jedenkrát za měsíc proběhla akce mimo budovu základní školy.
Provoz ŠD: ráno od 6,30 do 7,45 hodin, odpoledne od 11,45 do 16,30 hodin.
11. března 2020 byla nařízením vlády uzavřena i školní družina. Od 25. 5. 2020 do konce
školního roku fungovala školní družina formou zájmového vzdělávání.

Počet zapsaných žáků do ŠD:
1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

27

20

27

6
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Mateřská škola
Mateřská škola je součástí ZŠ Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25.
Právní forma: Součást příspěvkové organizace
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
Mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí. Školu navštěvují děti od 3 let do 6 let.
Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hod. v celodenním provozu.
Mateřská škola je umístěna v budově bývalé základní školy a v srpnu 2003 prošla
celkovou rekonstrukcí. V roce 2012 proběhla v celé budově výměna oken. V budově je
prostorná třída a herna, samostatná ložnice a tělocvična. Součástí školy je výdejna stravy,
jídlo je dováženo z MŠ Čtyřlístek v Pardubičkách. Interiér je nově a moderně vybaven.
Prostorná zahrada umožňuje dětem pohybové a herní vyžití v každém ročním období.
Z finančního příspěvku ÚMO Pardubice IV byl pořízen rohový gauč pro děti, dvě
sedačky do ložnice, a také venkovní vývěska na plot. Proběhla výměna střešního okna. Na
zahradě mateřské školy byly ořezány suché větve ze stromů. U zadní brány mateřské školy
byl opraven vjezd a položena zámková dlažba. O hlavních prázdninách proběhla výmalba
chodby a jídelny, oprava stropních desek. Budova je majetkem zřizovatele, který zajišťuje
veškeré velké opravy.
Opravy a údržba během roku vycházely z plánu BOZP (roční kontroly). I přes
pravidelné čištění odtokové trubky ve střeše, došlo k jejímu ucpání po přívalových deštích
a byla zatopena chodba a podmáčeny zdi na chodbě a v jídelně.
Škola se zapojila do projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ
Pardubice-Pardubičky spolufinancovaného Evropskou unií. Díky tomuto projektu škola
získala školní asistentku.

Počet zapsaných dětí
Výjimka na počet dětí povolena na 27 dětí na třídu.
Počet tříd
1

Počet zapsaných Počet učitelek
dětí
25
2

Průměr roční
docházky
12,3

S odkladem školní docházky:

2 děti

Do školy odchází:

7 dětí

Odchod z MŠ z jiného důvodu:

0 dětí
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Odklad školní docházky na školní rok 2020/2021 má kladně vyřízeno:

1 dítě

Údaje o přijímacím řízení
Pro školní rok 2020/2021 celkem 25 dětí na třídu.
Zápis probíhal pomocí webové aplikace zapisy.pardubice.eu s cílem zefektivnit celý
proces přijímacího řízení, zlepšit informovanost rodičů, snížit administrativní zátěž při
zpracování a zajistit transparentnost řízení.




přijato:
nepřijato:
zastavené přijímací řízení ze strany zák. zástupce

7 nových dětí
5 dětí
1 dítě

Spolupráce se ZŠ Kyjevská – Pardubičky





Konzultace učitelek MŠ s učitelkou 1. třídy ZŠ o úrovni vyspělosti a adaptabilitě
dětí, které přešly z MŠ do ZŠ
Návštěva dětí MŠ ve škole, zhlédnutí představení dramatického kroužku žáků ZŠ
pod vedením paní učitelky Zuzany Hýskové
Schůzka rodičů předškoláků s panem ředitelem, paní učitelkou a paní
vychovatelkou budoucích prvňáčků
Účast pana ředitele na besídce v MŠ

Kontroly
Kontrolní činnost ředitele školy a vedoucí učitelky dle plánovaných úkolů.
V červnu 2020 proběhla hygienická kontrola mateřské školy. Protokoly o výsledcích
kontrol jsou uloženy v ředitelně MŠ. Veškeré revize jsou prováděny v řádných termínech.
Co škola dětem poskytla
A) Vzdělávání podle ŠVP schváleného dne 25. 8. 2019 na pedagogické poradě. TVP je
tvořen z podtémat, která jsou součástí tří integrovaných bloků v ŠVP.
Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené
výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností,
zájmů a potřeb.
B) Doplňující programy





Recyklohraní – rozvoj vztahu dětí k životnímu prostředí
Celé Česko čte dětem – podněcování zájmu dětí o čtení a literaturu
Základy předplavecké průpravy – za úplatu
Zdravotní cvičení
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Preventivní programy
Programy a akce pro děti s rodiči
Koncerty, divadelní představení, výstavy, výlety

C) Odpolední činnosti – za úplatu





Kroužek keramiky
Kroužek sportovních her
Kroužek tanečky
Kroužek hra na flétnu

Propagace



Internetové stránky školy
Příspěvek v obvodním zpravodaji Pardubická čtyřka

Uzavření mateřské školy
Radou města Pardubic byla mateřská škola uzavřena od 16. 3. do 22. 5. 2020. Důvodem
uzavření byla nepříznivá epidemiologická situace.
Děti byly vzdělávány prostřednictvím zasílaných materiálů (pracovní listy, omalovánky
atd.). Zákonní zástupci dětí měli přístup na naše webové stránky, kde jim byla poskytnuta
nabídka vzdělávacích činností pro děti. Témata vzdělávacích činností byla volena dle
školního vzdělávacího programu. Zákonní zástupci dětí byli pravidelně informováni
emailem o aktuální situaci.
Provoz mateřské školy byl zahájen od 25. 5. 2020 s přísnými hygienickými opatřeními.












Přihlásilo se celkem 12 dětí - z toho 2 děti nástup od 15. 6. 2020 a 1 dítě od 1. 6.
2020.
Dětem, které zůstaly doma, byly i nadále poskytovány materiály – pracovní listy,
omalovánky atd. a vzdělávací nabídka na webových stránkách mateřské školy.
Nabídka vzdělávacích činností se řídila ŠVP.
Prioritou bylo vzdělávání dětí ve vnějších prostorách mateřské školy – na školní
zahradě. Pokud bylo špatné počasí, vzdělávací činnost se uskutečnila ve vnitřních
prostorách mateřské školy, kde bylo pravidelně větráno.
Zákonným zástupcům dětí byl zakázán vstup do budovy mateřské školy. Ve
venkovních prostorách museli používat roušku a dodržovat bezpečné vzdálenosti
od ostatních osob – nejméně 2 m.
Všechny prostory mateřské školy byly nejméně 2x denně dezinfikovány dezinfekcí
s virucidní přísadou. Často používané plochy (vypínače, stolečky, kliky apod.) byly
dezinfikovány po každém použití.
Školnice mateřské školy při přípravě a výdeji jídla vždy použila jednorázové
rukavice a roušku.
Školní asistentka měla po celou dobu provozu nos a ústa zakrytá rouškou.
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Příloha č. 1: Učební plán

Jazyk a jazyková

Český jazyk

Český jazyk

8

9

8

8

8

41

Minimální +
disponibilní
časová
dotace
33 + 8

komunikace

Cizí jazyk

Anglický jazyk

1

1

3

3

3

11

9+2

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

20 + 4

Informační a komunikační
technologie

Informační a komunikační
technologie

Informatika

0

0

0

1

0

1

1+0

Prvouka

1

2

3

0

0

Vlastivěda

0

0

0

2

2

14

12 + 2

Přírodověda

0

0

0

2

2

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

2

1

1

1

2

12

12 + 0

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

5+0

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10 + 0

20

22

24

26

26

118

102 + 16

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Ročník

Vzdělávací
předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Celková časová dotace
Nepovinné předměty

Pohybové aktivity

2

14

2

Příloha č. 2: Přehled tříd a počty žáků (stav k 30. 6. 2020)

30
25
20
15

dívky
chlapci

10
5
0
1. třída
Kocourková

2. třída Hýsková

3. třída
Brabcová

4. třída
Jubánková
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5. třída
Jirooutová

Příloha č. 3: Personální zabezpečení školy k 30. 6. 2020

ZŠ: 9 učitelů (včetně ředitele)
4 vychovatelky ŠD
2 školní psychologové
1 asistent pedagoga + školní asistent
1 sekretářka
3 provozní zaměstnanci (včetně školní výdejny)
MŠ: 3 učitelky
1 školní asistent
1 provozní zaměstnanec

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:
Mgr. Jaroslav Karcol

ředitel školy

Mgr. Lenka Hilbertová
Mgr. Libuše Kocourková
Zuzana Hýsková
Mgr. Zuzana Jiroutová
Mgr. Michaela Jubánková
Mgr. Martina Brabcová
Mgr. Hana Novotná
Mgr. Tereza Biedermannová

zástupce ředitele, výchovný poradce
učitelka AJ, třídní uč. 1. třída
učitelka, třídní uč. 2. třída
učitelka, třídní uč. 5. třída
učitelka, třídní uč. 4. třída
učitelka, třídní uč. 3. třída
učitelka AJ, školní metodik prevence
učitelka, rodičovská dovolená

Lenka Pešková
Tereza Záhornická
Ludmila Drábková
Ing. Dita Ludvíková, DiS

vedoucí vychovatelka ŠD, ŠD 1. třída
vychovatelka ŠD, ŠD 2. třída
vychovatelka ŠD, ŠD 3. třída
vychovatelka ŠD

Mgr. Aneta Kaprálová
Pavlína Ďurišíková
PhDr. Sabina Štveráková

školní psycholožka
asistent pedagoga, školní asistent
školní psycholožka, rodičovská dovolená

Pedagogičtí pracovníci MŠ:
Eliška Dvorská, Dis
Karolína Závorková, DiS
Eliška Jandíková

vedoucí učitelka
učitelka
školní asistent

Provozní pracovníci ZŠ:
Ing. Dita Ludvíková, DiS
Sabina Venigerová
Martina Langšádlová
Věra Malá

hospodářka školy
domovnice, pracovnice školní výdejny
domovnice, uklízečka
pracovnice školní výdejny

Provozní pracovníci MŠ:
Syrůčková Marie

domovnice
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Příloha č. 4: Počet žáků v 1. třídě v jednotlivých letech
35

30
25
20
Počet žáků v 1. třídě v
jednotlivých letech (vždy k 30.
6. 201x)

15
10
5

0
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

17

Příloha č. 5: Zájmové útvary a nepovinné předměty
Dramatický kroužek: Zuzana Hýsková
Florbal pro žáky 3. – 5. třídy: lektor Sokol Pardubice
Klub anglického jazyka pro 1. – 5. třídu: Mgr. Hana Novotná
Pohybové aktivity pro 1. a 2. třídu: Tereza Záhornická
Šachový kroužek: lektor šachového klubu
Výtvarný a tvořivý kroužek: lektorka „Kroužky pro děti“
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Příloha č. 6: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

PŘÍJMENÍ, Jméno

Název semináře (hodinová dotace, poplatek)

Mgr. KARCOL Jaroslav

Sekce ředitelů škol
Školení magistrátu

Mgr. HILBERTOVÁ Lenka

Seminář pro výchovné poradce
(2 x 3 hod, zdarma)
Bez svědomí aneb psychopati mezi námi
(4 hod, zdarma)

HÝSKOVÁ Zuzana

Brána jazyků otevřená
(60 hodin, 2 255,-Kč)

Mgr. JUBÁNKOVÁ Michaela

Studium k výkonu specializované činnosti –
koordinace v oblasti ICT
(150 hodin, 16 960,- Kč)

Mgr. BRABCOVÁ Martina

Řeč těla – neverbální komunikace
(5 hodin, 1 000,- Kč)

Mgr. KOCOURKOVÁ Libuše

Jak připravit žáky ŽŠ na zkoušky Cambridge
YLE (24 hodin, 4 900,-Kč)

Mgr. NOVOTNÁ Hana

Jak připravit žáky ŽŠ na zkoušky Cambridge
YLE (24 hodin, 4 900,-Kč)

DVORSKÁ Eliška, Dis

Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ
(6 hodin, 1 000,-Kč)

Mgr. JIROUTOVÁ Zuzana

Jak rozvíjet a podporovat chuť dětí ke čtení
(4 hodiny, zdarma)

Ing. LUDVÍKOVÁ Dita, Dis

/

ZÁVORKOVÁ Karolína, DiS

/

PEŠKOVÁ Lenka

/

ZÁHORNICKÁ Tereza

/
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Příloha č. 7: Údaje o hospodaření školy – účetní rok 2019
Dotace
Příspěvek NIV ÚZ 33 353
Příspěvek ÚZ 33 075
Projekt EU – dotace čerpáno v roce 2019
Příspěvek zřizovatele na provoz
z toho čerpáno na šk. psychologa
Příspěvek UMO IV.

9 564 940,00 Kč
11 543,00 Kč
521 916,67 Kč
1 658 200,00 Kč
116 542,00 Kč
33 000 Kč

Výdaje
Vybrané největší položky z nákladů
Výdaje na platy zaměstnanců
Odvody na pojištění + zákonné pojištění
Výdaje na učebnice a učební pomůcky
Výdaje na opravy a údržbu
Výdaje na energie (plyn, elektrická energie, voda)
Dosažený výsledek hospodaření za rok 2019

7 490 557,00 Kč
2 513 596,11 Kč
56 480,60 Kč
241 007,86 Kč
274 576,65 Kč
110 675,89 Kč

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do FO
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do RF
Schváleno zřizovatelem 18. 5. 2020
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40 000,00 Kč
70 675,89 Kč

Příloha č. 8: Aktivity školy
Září

dopravní hřiště, focení prvňáků, návštěva ekocentra Paleta, přednáška Pověsti
Pardubic, sběr starého papíru

Říjen

návštěva krajské knihovny, logická olympiáda, vycházka – Historie Pardubic

Listopad

Martinská slavnost, Pardubické štěbetání, návštěva ekocentra Paleta, adventní
spirála, plavecký výcvik

Prosinec

rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš ve škole, Mikuláš v divadle Exil,
Výlet na zámek Potštejn, beseda o finanční gramotnosti, návštěva ekocentra
Paleta a krajské knihovny, plavecký výcvik, výlet do hvězdárny

Leden

návštěva dramatického kroužku v MŠ Kamínek a v MŠ Čtyřlístek, divadelní
představení VČD, basketbalový turnaj, plavecký výcvik

Únor

testování Kalibro, návštěva knihovny, bruslení, basketbalový turnaj,
plavecký výcvik, návštěva dětí z MŠ v 1. třídě

Březen

divadelní představení VČD

Od 11. 3. 2020 uzavření školy nařízením vlády.
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Příloha č. 9: Sportovní, umělecké a jiné aktivity školy

Orientační běh – jarní kolo neproběhlo
Basketbal – ligy škol – nedohráno
Pardubické štěBETAní – soutěžní přehlídka malých zpěváčků – 2. místo,
čestné uznání
Logická olympiáda: 1. ročník – 8 řešitelů
2. ročník – 1 řešitel
3. ročník – 1 řešitel
4. ročník – 4 řešitelé
5. ročník – 3 řešitelé
Sběr PET lahví: 6. místo
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Příloha č. 10: Aktivity školní družiny
Akce ve školní družině:
Září

seznamovací a kolektivní hry
bezpečnost v ŠD, při cestě do školy: semafor před ZŠ
hry na posilování sociální vazeb
pravidla „Družinového desatera“.

Říjen

turnaj ve florbalu
divadlo Honzy Petráše: „Podzim v Popletově“
sběr žaludů a kaštanů
podzimní práce na školní zahradě.

Listopad

výroba masek na Halloween, památka zesnulých
sběr podzimních listů a výtvarná činnost
dopravní beseda: chování při nehodě, důležitá tel. čísla
turnaj ve vybíjené.

Prosinec

Mikulášský kabaret v ŠD
výroba vánočních přáníček
zdobení šišek, vánoční dekorace v ŠD
nácvik vánočních koled.

Leden

interaktivní výukový program „Na červenou stát“
Šmoulí diskotéka
krmítka pro ptáčky na školní zahradě
matematická soutěž.

Únor

výroba masek na Masopust
valentýnská přáníčka
turnaj mezi odděleními ŠD v kuželkách
výukové programy na interaktivní tabuli.

Březen

výroba dárků k zápisu
vycházka do přírody: jarní květiny a stromy.

Od 11. 3. 2020 uzavření školy nařízením vlády.
Akce mimo školní družinu:
Září

podzimní vycházky ke Chrudimce, krmení kachen
sběr kaštanů a žaludů v okolí školy a na Vinici.

Říjen

výlet na Zelenou bránu s průvodcem
„Místo, kde žijeme“ - vycházka: ŠJ, MŠ, sokolovna, obecní úřad, pošta,
knihovna, nemocnice.

Listopad

návštěva Festivalu her a hraček v ABC klubu
Vánoční program v Ateliéru HDD: „S tradicemi k betlému“.
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Prosinec

výukový program na pardubickém zámku: „Vánoce před Vánoci“
rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem v Pardubičkách.

Leden

filmové představení v Cinestar: „Zakleté pírko“
Zimní vycházka k Matičnímu jezeru.

Únor

Ekocentrum Paleta: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.

Od 11. 3. 2020 uzavření školy nařízením vlády.
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Příloha č. 11: Aktivity mateřské školy
Akce v mateřské škole:
Září

Divadelní představení s názvem ,,Kamarádství“
Hudební program ,,Muzikohrátky“
Logopedická pohádka: ,,O líném jazýčku“

Říjen

Hudební program ,,Muzikohrátky“
Ekologický program ,,Příběhy z větrné hory´´
Na zahradě MŠ setkání s lesními zvířaty

Listopad

Hledání pokladu svatého Martina na zahradě MŠ
Divadelní představení ,,Jak Jeníček zlobil“, „O lesních pěšinkách“

Prosinec

Čertí rej – s nadílkou starosty pro obvod IV pana Heřmanského
Vánoční den v MŠ
Vánoční besídka + tvoření + vánoční jarmark – akce s rodiči

Leden

Zvířátka v zimě – přírodovědný program p. Kadlečková

Únor

Karneval v MŠ

Červen

Dětský den na zahradě MŠ
Rozloučení s předškoláky v MŠ







Třídní schůzky: září
Fotografování: Vánoce, jarní fotografování
Zdravotní cvičení pod vedením p. Daškové: v průběhu celého roku
Hudební program s názvem: „Muzikohrátky“ v průběhu celého roku
Preventivní programy: Zrakový screening – financuje Statutární město Pardubice

Akce mimo mateřskou školu:

Leden

Divadelní představení ve VČD ,,ŠŠŠ, HŮŮ, HAF!“
Zážitkový seminář v integračním centru Kosatec v Pardubicích

Únor

Návštěva předškoláků na ZŠ Kyjevská + zhlédnutí divadelního představení
žáků základní školy
Přírodovědný program ,,Krmení a poznávání ptáčků“
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Příloha č. 12: Fotografie ze života školy

První den v první třídě

Halloween ve třetí třídě

26

Výroba plakátu na florbalové utkání

Návštěva Ekocentra Paleta

27

Lyžařský pobyt

Lyžařský pobyt – odpočinkové odpoledne

28

Výlet do centra města

Procházka na Vinici

29

Čertíci ve školní družině

Výroba přáníček

30

Karneval v mateřské škole

Čertíci a čertice s anděly v mateřské škole
31

Bruslení s dětmi na zimním stadionu v Pardubicích

Divadelní představení pro děti s názvem: „Jak Jeníček zlobil a o lesních pěšinkách“
32
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