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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Název ZŠ              Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 
Zřizovatel školy – Statutární město Pardubice 
Sídlo úřadu obce s rozšířenou působností – MmP, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice 
Ředitelka školy – Mgr. Bc. Jarmila Staňková 
Zástupce ředitele – Mgr. Marta Škodová; Mgr. Jiřina Petráková 
Výchovná poradkyně – Mgr. Naděžda Burešová 
IČO školy - 48161136 
E-mail školy: sekretariat@zszavodumiru.cz 
Webové stránky: www.zszavodumiru.cz 
Škola je členem ASP UNESCO. 
Od  1.1.2006  pracuje na škole Školská rada. 
 
Ve školním roce 2012/2013   navštěvovalo školu celkem 529 žáků (počet dle zahajovacího 
výkazu k 30.9.2012) ve 21 třídách (během školního roku došlo k příchodu nových žáků), byla 
otevřena 4 oddělení školní družiny se 120 dětmi, do 1. tříd bylo nastoupilo 85  žáků, školní 
docházku ukončilo 36  žáků 9.tříd, 2 žáci ze 7.ročníku odcházejí na šestileté jazykové 
gymnázium v Hradci Králové, 3 žáci  z 5.tříd odchází na osmileté gymnázium v Pardubicích, 
4 žáci na jiné základní školy (hokejové třídy). 
 
1. Vzdělávací programy 
 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  -  Most k jazykům 
 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  -  Most k jazykům 2010 
 
2. Účast v rozvojových programech vyhlášených MŠMT 
- Mléko do škol, Ovoce do škol, Recyklohraní – školní recyklační program, EU-peníze 
školám 
 
3. Spolupráce školy s partnery 
- Univerzita Pardubice, Masarykova univerzita Brno 
- DDM Delta, DDM Beta, DDM ALFA Polabiny Pardubice 
- Ekocentrum, Štolbova ulice 
- Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice 
- Evropský spolkový dům (Goethe Zentrum, Britské centrum, Alliance Francaise) 
- Úřad práce Pardubice 
- Magistrát města Pardubic, odbor sociální prevence, Policie ČR, Městská policie 
- Východočeské muzeum, Galerie u Jonáše (výukové programy), Galerie města Pardubic 
- Centrum na podporu integrace cizinců, Pardubice 
- Most pro lidská práva, Pardubice 
- Infocentrum a Europe Direct Pardubice, Kulturní centrum Dubina 
    
 
4. Mezinárodní spolupráce školy 
- Grundschule Selb, Spolková republika Německo 
 



ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH  - Pedagogičtí pracovníci 

 
 
Výuka na obou stupních je zajištěna z 95% plně kvalifikovanými pedagogy, 
výuka cizích jazyků byla plně kvalifikovanými pedagogy zajištěna z 94%. 

Jméno aprobace 
Dobrovolná Milena, Mgr. Aj 
Kloboučníková Martina, Mgr. 1. stupeň 
Erbenová Hana, Mgr. 1. stupeň 
Burešová Naděžda, Mgr. Čj, Nj 
Vašková Ilona, Ing. PhD. Šj 
Novotná Eva, Mgr. Čj, Vv 
Polednová Alena, Mgr. M, Ch 
Suchánková Olga, Mgr. Čj, D 
Štěrbová Lenka, Mgr. M, Tv 
Kmoníčková Lucie, Mgr. Aj 
Chmelařová Jana, Mgr. 1. stupeň, Hv 
Vejnarová Eva, Mgr. Čj, Nj 
Jíchová Petruše, PaedDr. 1.stupeň, Pedagogika 
Jenčíková Marta, Mgr. 1. stupeň 
Krátká Dagmar, Mgr. 1. stupeň 
Pavlosková Marie, Mgr. 1. stupeň 
Škodová Marta, Mgr. 1.stupeň, D 
Rašková Jana, Mgr. M, inf. 
Bucharová Markéta, Mgr. Fj, D 
Dvořáková Marie, PhDr. Nj 
Kučerová Anna, Mgr. Čj, Vv 
Staňková Jarmila, Mgr.Bc. Čj, Aj 
Jirovská Petra Hv 
Drahokoupilová Milena, Mgr. 1. stupeň 
Vosyková Dana vychov. 
Dundová Kateřina, Mgr. On,Aj 
Šimková Renáta, Mgr. Aj 
Hartlová Dana, Mgr. F, Ch 
Zavoral Ondřej, Mgr. Nj 
Petráková Jiřina, Mgr. Z, Tv 
Hrubá Blanka, RNDr. M, Z 
Gwozdiaková Vladimíra, Mgr. 1. stupeň 
Kolísková Naděžda, Mgr. 1. stupeň 
Dobrovolná Alžběta, Mgr. 1. stupeň, Aj 
Konrádová Ladislava, Mgr. 1. stupeň 
Belejová Petra, Mgr. 1.stupeň                                 
Pejchalová Darja, Mgr. Rj, Tv 
Valičková Jana, Mgr. 1.stupeň 
Sýkora Josef, Mgr. M 
Maixnerová Alena, Mgr. Aj 
Škodová Magdalena Aj 
Pomajzlová Magda, Mgr. Čj, Aj 
  



 
Další zaměstnanci: 
 
 
vychovatelky ŠD  
Komárková Jana  
Drábková Ludmila  
Mudrochová Michaela 
Chmelařová Jana 
Vosyková Dana 
 
ekonomicko-administrativní pracovnice 
Farkašová Hana    
Bayerová Jana    
 
knihovnice 
Barvířová Ludmila, Mgr. 
 
vedoucí školní jídelny  
Havlová Dagmar 
 
kuchařky 
Mašková Jana 
Hušinová Bohumila 
Peštiková Alica 
Oppová Pavlína 
Budinová Alena 
Dvořáková Jiřina 
 
správní zaměstnanci  
Škvrna Pavel - školník 
 
Rykrová Ilona 
Fialová Věra 
Obrtalová Petra 
Svobodová Edita 
Vaculková Monika 
 
Seidl Petr  -  správce hřiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ 
VZDĚLÁVACÍ  ČINNOSTI 
 
Všichni žáci z 9. tříd, kteří podali přihlášky (celkem 36 -viz tabulka č.1), byli přijati na střední 
školy (gymnázia, SŠ, SOŠ). 
 
Celkem 3 žáci z 5. tříd odchází na osmileté gymnázium v Pardubicích. 
 
Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2012/2013 viz. tabulka  č.1 
 
Do 1. tříd jsme přijali pro školní rok 2013/2014 celkem 71 žáků. 
 
Škola pokračuje svou  účasti v mezinárodních vzdělávacích výzkumech PIRLS, TIMSS a 
návazně CLOSE (žáci 6.ročníku), které zjišťují úroveň čtenářské, matematické a 
přírodovědné gramotnosti žáků.  
   
Během školního roku se žáci jednotlivých ročníků zapojili do testů SCIO.  
 
Ve školním roce 2012-2013 proběhlo testování objednané u společnosti SCIO v 8. a 9. 
ročníku. Žáci si mohli ověřit své znalosti z ČJ, M, OSP (obecné studijní předpoklady), v 9. 
ročníku navíc z Aj, Nj.  

 
 
Škola obdržela CERTIFIKÁT za realizaci evaluačních projektů, které jsou zaměřeny na 
hodnocení kvality výchovně vzdělávací činnosti školy, jsou do nich zapojeni žáci, jejich 
rodiče, pedagogové i vedení školy. Získané vyhodnocení je důležitou zpětnou vazbou a škola 
z nich vychází při plánování dalších období. Zároveň škola obdržela ZLATÝ CERTIFIKÁT 
za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve 
školních letech 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012, v tomto projektu i nadále 
pokračujeme. 
 

 
V červnu se žáci 5. a 9. ročníků účastnili celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků 
žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Toto testování probíhalo pomocí počítačových 
testů v předmětech matematika, český jazyk a cizí jazyky (angličtina, francouzština a 
němčina). Každý žák měl svůj vstup s unikátním heslem, výsledky byly zpracovány a 
vyhodnoceny ihned (v tomto roce bez jakýchkoliv problémů), úspěšnost si mohli prohlédnout 
sami žáci i jejich rodiče. Škola pak získala souhrnné informace jednotlivých tříd a porovnání 
s ostatními základními školami. V obou ročnících a jednotlivých předmětech se naši žáci 
zařadili do horní části tabulky (tedy výsledky byly nad průměrem ostatních škol). Pro 
vyučující výše uvedených předmětů jsou výsledky i zpětnou vazbou a podkladem pro další 
práci se žáky (především typy úloh). 
 
 
 
 
 
 
Závěrečné hodnocení a prospěch žáků ve školním roce 2012/2013 - viz. tabulka  č.2 
 



 
DALŠÍ   VZDĚLÁVÁNÍ   PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ 
 
Na základě celoročního plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a stanovení 
priorit pro školu se pedagogičtí pracovníci během školního roku účastnili seminářů 
pořádaných NIDV, CCV a CCVJ dle nabídky a v rámci svých aprobací. Zástupkyně ředitelky 
školy Mgr. Jiřina Petráková pokračovala ve studiu studijního oboru Školský management 
v Praze. PaedDr.Petruše Jíchová ukončila studium výchovného poradenství na UK v Praze.  
 
Během školního roku (v době vedlejších prázdnin) čerpali učitelé volno k samostudiu, které 
bylo obsahově zaměřeno na oblast psychologie a práce s problémovými žáky v jednotlivých 
ročnících, zapracování změn školního programu. Učitelé absolvovali semináře k efektivnímu 
využívání IT do výuky, tvorby výukových programů s využitím interaktivní tabule a práce 
s ní (v rámci projektu „Šablony“). 
 
Vybrané semináře byly zaměřeny na cizí jazyky, čtenářskou a využívání ICT ve výuce. 
Bohužel celá řada seminářů nebyla centry realizována z důvodu malého zájmu z řad 
pedagogů. Nabídku seminářů NIDV a CCV využívaly i vychovatelky školní družiny. 
 
 
Výchovná poradkyně se pravidelně účastnila všech seminářů pořádaných Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Pardubicích, MmP a Krajským úřadem, pracovala s třídními 
učiteli a předávala jim důležité informace.  
Učitelé, žáci i rodiče spolupracovali v tomto školním roce se školní psycholožkou Mgr. 
Veronikou Hrubou (v projektu VIP III) – zpráva o její činnosti je přílohou této výroční 
zprávy. 
 
 
Většina pedagogů využívá při práci s žáky celou řadu výukových programů ve dvou 
počítačových učebnách, které jsou vybaveny novými počítači a odpovídajícím softwarem. 
Pracují s vhodnými www.stránkami, učí žáky vyhledávat a třídit získané informace, 
v některých předmětech pracují s interaktivní tabulí, využívají zakoupené programy a 
vytvářejí své vlastní. 
 
Samozřejmostí pro všechny pedagogy je předávání informací a poznatků z jednotlivých 
seminářů a kurzů všem kolegům, sledování odborného pedagogického tisku, využívání 
materiálů ve školní knihovně a vzájemná spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREVENCE   SOCIÁLNĚ   PATOLOGICKÝCH  JEVŮ 
 
Na škole je vypracován minimální program prevence sociálně patologických jevů, ve kterém 
jsou zahrnuty všechny oblasti, situace a možnosti, které mohou nastat, stejně jako materiál 
vytvořený na základě dokumentů MŠMT týkající se právě šikany, návykových látek, atd. 
V tomto jsou uvedeny postupy a kroky zaměstnanců školy pro případ, že by se takovéto jevy 
vyskytly. 
 
 
Prevence patologických jevů je nedílnou součástí hodin předmětu člověk ve společnosti, je 
zahrnuta v tematických plánech jednotlivých předmětů na 1. i 2.stupni. 
 
 
 
Důležitou úlohu v této oblasti mají třídní učitelé, kteří v rámci pravidelných „třídnických 
hodin“ diskutují s dětmi o aktuálních problémech, vztazích v kolektivu, respektu a vzájemné 
toleranci, chování a kázni, pomoci slabším, projevech „šikany“, atd. Učitelé zařazovali 
aktivity, které stmelují kolektiv a ukazují na vztahy v něm. Frekvence těchto třídnických 
hodin je nejméně 1x měsíčně, reaguje se samozřejmě na aktuální situaci. Velkým posunem je 
přítomnost psycholožky přímo ve škole a okamžitá možnost řešení problémů. 
 
 
 
Velký význam pro poznání kolektivu třídy mají výjezdy mimo školu, adaptační kurzy, školy v 
přírodě, lyžařský kurz, vícedenní výlety, exkurze, společné akce pro žáky a rodiče (Vánoční 
salon, výstavky prací a vernisáže, Slavnost slabikáře, odpoledne pro děti a rodiče atd ). I 
v tomto roce se realizoval projekt „Stoupáme k vrcholkům hor – pohybem proti drogám“  pro 
žáky i učitele školy. .), žáci 7.tříd absolvovali lyžařský kurz, projektový den pro žáky druhého 
stupně promíchal jednotlivé ročníky a kolektivy. 
Všechny tyto společné akce třídních kolektivů umožňují lepší vzájemné poznání v jiném 
prostředí, pomohou najít a ukázat začínající možné problémy jednotlivců či kolektivu, učitelé 
mohou reagovat včas a předcházet tak nežádoucím jevům.  
 
 
 
 
V průběhu roku byla realizována celá řada aktivit pro posílení vztahů v třídních kolektivech 
(programy školní psycholožky „šité na míru“), podařilo se zlepšit vzájemnou komunikaci, 
v době mimo vyučování mohli žáci využívat širokou nabídku zájmových kroužků přímo ve 
škole. 
Školní psycholožka připravila pro rodiče besedu na téma „Facebook – víc než síť“. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prevence sociálně patologických jevů   
Zpracovaly:  V. Gwozdiaková a N. Burešová.  
 
 
Zaměření jednotlivých ročníků  ve školním roce 2012 / 2013  
 
1.ročník 
- vztahy v kolektivu 
- vztahy v rodině 
- ochrana zdraví 
- bezpečné chování 
- třídění odpadu 
 
2.ročník 
- pravidla 1.pomoci, prevence úrazů 
- ochrana člověka za mimořádných událostí ( evakuace, povodeň ) 
- zdravý životní styl 
- ochrana přírody 
- mezilidské vztahy, vztahy v kolektivu 
- třídění odpadu 
- ochrana přírody 
- dopravní výchova 
 
3.ročník 
- závislosti ( kouření, alkohol, drogy ) 
- mezilidské vztahy, vztahy v kolektivu 
- šikana, kyberšikana 
- prevence úrazů 
 
4.ročník 
- pravidla 1. pomoci 
- mezilidské vztahy, vztahy v kolektivu 
- prevence šikany 
- ochrana člověka za mimořádných událostí 
 
5.ročník 
- mezilidské vztahy, vztahy v kolektivu 
- ochrana člověka za mimořádných událostí ( evakuace ) 
- šikana, druhy šikany 
adaptační kurs pro 5. B 
 
6. ročník 
-společenská pravidla 
-osobní bezpečí 
-nebezpečí užívání drog 
-multikulturní výchova 
-šikana 
-internetové sociální sítě a možnosti jejich zneužití 
Třídní kolektiv jsme my 
 



7. ročník 
-návykové látky 
-prevence úrazů 
-Tým je víc než jeden 
-trestné činy 
 
8. ročník 
-rasismus 
-holocaust 
-šikana 
-nacionalismus 
-anarchismus 
 
9. ročník 
-návykové látky 
-péče o duševní zdraví 
-sociální vztahy 
-nacismus 
-fašismus 
 
Spolupráce se školní psycholožkou, městskou policií, magistrátem. 
  
 
Na škole i v tomto školním roce pracoval „Žákovský parlament“. Zástupci jednotlivých tříd 
(od 4. ročníku) se pravidelně 1x měsíčně scházeli s ředitelkou školy, prezentovali své nápady, 
připomínky (často i kritické), společně hledali řešení a další možnosti zlepšení prostředí a 
klimatu ve škole, podíleli se tak do jisté míry na chodu školy. 2 žákyně z 8. ročníku docházely 
na schůzky Městského dětského parlamentu a předávaly informace ostatním. Některých 
setkání se účastnila i školní psycholožka, která nabídla žákům pomoc při řešení jejich 
školních i osobních problémů a starostí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Školní poradenské pracoviště 
 

Školní rok 2012/2013 

 I v tomto školním roce fungovalo Školní poradenské pracoviště pod naší základní školou s podporou 

projektu ESF RAMPS VIP III. Úzká spolupráce s výchovnou poradkyní Mgr. Burešovou a vedením školy 

zajistila vysokou akceschopnost celého poradenského pracoviště při řešení nesčetných situací, které se ve škole 

v průběhu školního roku objevily.  

Tento školní rok byl zahájen adaptačními kurzy, které byly určené pro obě šesté a jednu pátou třídou. 

Na kurzech jsme si s dětmi užili mnoho pěkného a děti si vyzkoušely různé role ve skupině a spolupráci se všemi 

spolužáky, což umožnilo prohloubení kontaktů mezi nimi. 

V prvním pololetí jsem ve spolupráci s třídními vyučujícími uskutečnila krátkodobý projekt „Naše 

škola“.  V rámci projektu jsem pro každou třídu připravila program, jehož součástí byla řízená diskuze o tom, co 

mají žáci na škole rádi a co by naopak změnili k lepšímu. Diskuze byla velmi přínosná a její výsledky byly 

prezentovány na nástěnce a konzultovány s vedením školy. Konkrétními výstupy bylo například zřízení schránky 

důvěry u jídelny, kam mohou děti napsat, pokud jsou s jídelnou nespokojeni. Ale také návody na použití WC, 

které pomohou dětem nezapomenout na správnou hygienu při použití toalet. Bylo také patrné, že děti mají svou 

školu rády a téměř každý se dokázal zamyslet nad tím, jak by sám mohl přispět k lepší atmosféře ve třídě a 

potažmo i v celé škole. 

Práci s celými třídními kolektivy považuji za podstatnou součást mé pracovní náplně, a proto jsem 

v průběhu školního roku navštívila velké množství tříd. Naše setkání byla zaměřená na rozvoj kolektivu, na 

diskuzi o různých tématech či na primární prevenci různých sociálně patologických jevů. Za všechny mohu 

zmínit například preventivní programy zaměřené na kyberprostor a kyberšikanu v šestých a osmých třídách. 

Během celého školního roku jsem také vedla velké množství individuálních konzultací, které byly 

určeny pro děti všech věkových kategorií a jejich rodiče. Od prvních tříd, kdy bylo třeba některým dětem pomoci 

s adaptací na školní prostředí, tak i pro děti posledních ročníků, kteří hledají sami sebe a chtějí se zorientovat ve 

světě dospělých. Jsem ráda, že mohu dětem poskytnout i kariérové poradenství a pomoci jim ve složitém 

rozhodování o budoucí střední škole.  

Nejsou to však pouze děti a jejich rodiče, kteří využili v tomto školním roce mých služeb. Často spolu 

s vyučujícími konzultuji postupy pro práci ve třídách, hodnotíme společně vývoj třídy a dle potřeby zařazujeme 

stmelovací aktivity pro povzbuzení kooperace mezi dětmi.  

 Ze své pozice jsem také realizovala několik školení se zaměřením na problematiku týkající se školního 

prostředí, šikany, či internetu, a to nejen pro vyučující, ale také pro rodiče. V budoucnu bych se ráda této formě 

spolupráce věnovala i dále. 

Mgr. Veronika Hrubá 
Školní psycholog, 

ZŠ Pardubice, nábř.Závodu míru 1951 
 
 
 



 
 
INSPEKČNÍ  A  KONTROLNÍ  ČINNOST 
 
 
Ve školním roce 2012/2013 proběhla dne 20.9.2013 ve škole kontrola ze strany Krajské 
hygienické stanice – kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, v návaznosti na vyhlášku MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
mladistvých. Toto šetření bylo provedeno na základě telefonických upozornění rodičů na hluk 
a zvýšenou prašnost v objektu školy.(V měsících srpnu až listopadu probíhala za provozu 
školy kompletní oprava elektrického vedení.) Rodiče byli vždy včas informováni o situaci a 
postupu prací ve škole, ze strany vedení školy byla snaha eliminovat všechny rušivé vlivy, 
byla zajištěna zvýšená frekvence úklidu včetně použití úklidových strojů. 
V den kontroly nebyly zjištěny zvýšené hladiny hluku, které by ovlivňovaly výuku žáků, 
vzhledem k prováděným pracím byla zvýšená prašnost na chodbách. 
 
 
Ve dnech 11.- 12.2.2013 proběhla plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském a 
důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti v období let 2010, 2011 a 2012 – Okresní správa sociálního 
zabezpečení Pardubice.  
Tato kontrola nezjistila žádné závažné nedostatky či porušení povinností stanovených 
zákonem, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
 
 
Dne 14.2.2013 se uskutečnila kontrola dodržování zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření 
energií – Státní energetická inspekce, za přítomnosti zástupce zřizovatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MIMOŠKOLNÍ  AKTIVITY,  ÚSPĚCHY  ŽÁKŮ 
 
Školní rok 2012/2013 byl naplněn prací žáků a učitelů tak, aby bylo zvládnuto učivo 
v jednotlivých předmětech, ve všech ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání „Most k jazykům“a „Most k jazykům 2010“, ale také celou 
řadou akcí (soutěže, olympiády, testy, vystoupení, ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí -
SRN, Rakousko, Anglie, reprezentace školy a města, výlety, exkurze), při nichž mohli žáci 
školy prokázat své vědomosti, schopnosti, zájmy, talent a nadání, reprezentovat sami sebe a 
svou školu, upevnit vzájemné vztahy a třídní kolektivy, ověřit si v praxi své jazykové znalosti 
a získat další motivaci, navázat nová přátelství. 
 
Cizí jazyky 
Anglický jazyk  
Okresní kolo, kategorie I.A    – Riccardo Carrer, 1. místo 
                     kategorie II.A  - Tereza Čáňová, 1. místo 
Krajské kolo, kategorie  II.A –  Tereza Čáňová,  1. místo, postup do národního kola 
                     kategorie II.C -   Klára Klusáková, 3.místo, Ludvík Rejman 4.místo 
Basiclingua (City ,Guilds 
                    kategorie B1+  Tereza Čáňová, 2.místo 

  Tadeáš Jindra, 4.místo 
  Jakub Nečas, 5.místo 

                    Kategorie B1    Petra Krčmárová, 1.místo 
Výukový a poznávací zájezd – Velká Británie 
 
Francouzský jazyk 
Krajské kolo soutěže – Natali Topolská, 1. Místo, postup do národního kola (9.místo) 
 
Německý jazyk 
Okresní kolo, kategorie I.A – Lukáš Polák , 2. místo 
           kategorie II.A-  Zuzana Sobolová, 2.místo, Ivana Rašková, 3.místo   
Krajské kolo, kategorie II.A – Zuzana Sobolová, 4. místo  
Krajské kolo, kategorie II.C – Theresa Burianová, 1.místo, Nathalie Brauchli, 2.místo 
Národní kolo, kategorie II.C – Theresa Burianová, 5.místo 
 
Předčítání v německém jazyce (Goethe Institut Pardubice) – Laura Sekerová, 1.místo 
Škola v přírodě Nj 5. ročník –Hohenberg 
 
 
Český jazyk, estetická výchova, dramatická výchova 
Městské kolo rétorické soutěže -  Anna Nováková 1.místo, Vilém Branda 1.místo, Anna 
Urbánková 2.místo 
 
Recitační soutěž – do okresního kola postoupilo 18 žáků školy, do krajského kola byli 
vybráni porotou:  V.Branda, A.Válková, D.Boháčová, A.Luongová, K.Hyhlíková, S.Josková, 
A.Nováková, A.Hrubešová 
Krajské kolo -   Anna Nováková, 3.místo 
                         Vilém Branda, 3.místo 
 
„Závodu míru má talent“ – absolutní vítěz Martin Dostál  



 
Předplatné do VČD – rezervace 30 míst  
 
Školní divadelní soubor Klíč odehrál ve školním roce řadu představení pro žáky školy, 
rodiče, hosty a předškoláčky z MŠ. 
 
Ve škole probíhala po celý rok výuka českého jazyka pro žáky - cizince. 
 
 
 
 
Přírodopis 
Výukový program Ekocentra pro všechny žáky 1. a 2.stupně – nakládání, třídění a recyklace 
odpadů (přímo ve škole). 
 
Ekosystémy – Tyršovy sady 
 
exkurze –Mořský svět – Praha 
 
Okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže – Marek Zelenka, Daniel Zelenka - oba 1. 
místo, Kristýna Sovová – 3.místo. 
 
Žáci všech tříd 1. a 2. stupně navštívili výukové programy pořádané v Ekocentru 
Pardubice. 
  
Krajské kolo přírodovědné soutěže „Zlatý list“ –žáci mladší i starší kategorie získali 
1.místo, postup do celostátního kola v Čimelicích 8. a 10.místo v ČR 
 
Zeměpis, dějepis 
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – kategorie B – 7. ročník; Martin Dostál, 1. místo, 
postup do krajského kola 
 
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Petra Krčmárová, 7.místo 
 
Exkurze – Planetárium Praha, pravěká vesnice ve Všestarech (6. roč), Příběh Pražského 
hradu; pamětihodnosti Prahy (7. roč.), Žďár n. S. (8. roč.), vojenské muzeum na Žižkově 
(9.roč.)  
 
Chemie 
Chemický jarmark 
 
FVTM – okresní kolo - 8 projektů žáků z 7. až 9. tříd pod vedením paní učitelky Hartlové. 6 
projektů postoupilo do krajského kola (celkem 13 žáků). Porota ocenila projekt „Do žil a ještě 
dál“ – Michaela Severinová a Valentýna Kloboučníková získaly za odměnu zájezd do 
Francie. 
 
Hledáme nejlepšího chemika Pardubického kraje – do druhého kola  postoupili z více než 
tisícovky žáků 9. tříd Tadeáš Jindra, Eliška Janáková a Zuzana Sobolová, do třetího kola pak 
Tadeáš Jindra, který se celkově umístil na 12.místě a získal hodnotné ceny. 
 



Chemická olympiáda – okresní kolo - Zuzana Sobolová 10.místo 
 
Matematika  
Pythagoriáda – úspěšní řešitelé okresního kola: Zuzana Konečná, Andrea Roubalová, 
Katarína Ivančáková, Ivana Rašková 
 
Matematická olympiáda 
Tadeáš Jindra – úspěšný řešitel okresního kola, postup do krajského kola – 18.místo  
Ivana Rašková – úspěšná řešitelka okresního kola – 12.místo 
 
 
 
Fyzika 
Festival vědy a techniky pro děti a mládež – postup 3 technicky zaměřených projektů do 
krajského kola: „Robotika“ – Jan Baďura, Jakub Makarov, „Rudá planeta“ – Ivana Rašková, 
Eliška Juříčková, Jana Piskačová, 
„Do žil a ještě dál“ – Michaela Severinová, Valentýna Kloboučníková 
 
Fyzikální olympiáda – nejúspěšnější řešitelé školního kola: Pavel Kosek, Daniel Hartl, 
Tadeáš Jindra  
 
 
Tělesná výchova 
 
 
Olympiáda škol 
2. místo dívek v okresním kole soutěže ve vybíjené. 
2. místo obsadili mladí šachisté v okresním kole – kategorie družstva 
Proběhl další ročník oblíbené školní soutěže „Stoupáme k vrcholkům hor“.  
 
Žáci 7. ročníku absolvovali lyžařský výcvik v Radvanicích. 

 
Hudební výchova  

Pardubický skřivan 
Kristýna Rykrová  1.místo 

Perníkový slavík 

Ivana Rašková, Eliška Juříčková 1.místo 
 

Vánoční koncerty pěveckých sborů Skřivánek a Broučci, vystoupení na Pernštejnském 
jarmarku. 

 
 
 
 
 



1.-5. ročník 
3. třídy absolvovaly školu v přírodě, 5.třída adaptační kurz (nový třídní učitel). 
 
Třídní kolektivy navštívily výstavy ve VČG, představení VČD, muzeu, krajskou knihovnu, 
účastnily se různých sportovních akcí – cyklistické výlety, zimní lyžování, bruslení, bowling, 
návštěva lanového centra, sportovní odpoledne s rodiči, soutěžní hry s rodiči. 
V rámci vlastivědných a přírodovědných exkurzí žáci navštívili: Kutnou Horu, TPCA Kolín, 
Transform Bohdaneč, ZOO v Jihlavě a Dvoře Králové, Nové město nad Metují, Potštejn, 
zámek Loučeň, Staré Hrady, Babiččino údolí, rozhlednu Bára, Muzeum loutkářských kultur 
v Chrudimi, IQ centrum Litomyšl, Kunětickou horu. 
 
Vybraní žáci se účastnili těchto soutěží: 
Sportovní soutěž – Mac Donald´s Cup – 1.-3.třídy, 2.místo v okrskovém kole, orientační 
běh, hokejbal – O pohár primátorky města Pardubic – 1. a 3.místo  (součástí výhry také 
plavba na lodi Arnošt) 
 
Literárně výtvarná soutěž – „Ty máš nápady“, „Mít tak kouzelný prsten“ – třída 1.C vyhrála 
hlavní cenu (kolektivní práce), „Na stejné vlně“ – fotografie seskupení a obrazců Světový den 
vody – 1.místo třída 1.C (vítězná práce vystavena v Národním zemědělském muzeu) 
 
Recitační soutěž – školní kolo, postup 12 žáků do okresního kola 
 
Dopravní soutěž – Mladý cyklista – vybraní žáci 4.B třídy 
 
V 1. třídách proběhla velmi oblíbená Slavnost slabikáře. 
 
Výukové programy – Ovoce a zelenina, Chráníme přírodu 
 
Na Zlaté přilbě, Velké pardubické, Město tančí a dalších akcích, které byly pořádány 
v průběhu celého roku, vystupovaly naše mažoretky a roztleskávačky. 
 
 
 
 
Škola je v rámci environmentální výchovy již pátým rokem zapojena do školního 
recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který je zaměřen na  zpětný odběr a recyklaci 
drobného elektrozařízení, monočlánků, monitorů, atd. Žáci se dovídají díky tomuto projektu 
zajímavosti o recyklaci odpadů, snaží se šetřit životní prostředí. Každý rok obdržíme 
Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování, kde jsou vyčísleny hodnoty úspory elektřiny, 
vody, primárních surovin i ropy. Jako odměnu jsme letos získali, kromě dobrého pocitu, 
sportovní vybavení. 
 
 
 
Přehled všech exkurzí, besed, výletů, návštěv kulturních pořadů a ozdravných pobytů by byl 
velmi obsáhlý, jednotlivé akce převážně doplňují učivo a navazují na získané poznatky 
(podrobný přehled jednotlivých akcí je uveden v měsíčních plánech a programu školy). 
Vyhledávání nových dat a informací je žákům umožněno i mimo vyučování, k dispozici jsou 
jim dvě počítačové učebny s připojením na internet a školní knihovna, která v tomto školním 
roce zaznamenala celkem 5 185 výpůjček. Paní knihovnice organizovala pro jednotlivé třídy 



soutěže, besedy (celkem 24 akcí), připravovala materiály pro žákovské projekty a zajišťovala 
odbornou literaturu pro učitele. 
 
 
Školní rok jsme zakončili v KD Hronovická ulice slavnostní celoškolní akademií, jejímž 
ústředním tématem byla tentokrát VODA (rok 2013 byl vyhlášen OSN Rokem vodní 
spolupráce). 
Na toto téma byl také zaměřen projektový den pro žáky 2.stupně a vytvořené práce (postery) 
jsou vystaveny v Galerii města Pardubic. 
 
Slavnostní rozloučení se žáky 9.ročníků proběhlo dne 27.6.2013 ve společenském sále 
radnice. 
 
V tomto školním roce jsme v rámci projektu Adopce afrických dětí adoptovali novou žákyni 
z Afriky – Brendu Fassy Odhiambo a zaslali částku 7.200,-Kč na úhradu školného. 
  
Žáci školy se také zapojili do pomoci malé Justýnce a sběrem plastových víček přispěli na 
nákup nezbytných rehabilitačních pomůcek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabulka č. 1 
  
 
 
 Počet žáků přijatých na osmileté gymnázium      3 
 
 Počet žáků vycházejících z 9.tříd                 36 
 
  
 
 

Gymnázia a střední školy Počet žáků 
Gymnázium Dašická Pardubice 7 
Gymnázium Mozartova Pardubice 12 
Anglické gymnázium Pardubice                                             2 
Obchodní akademie Chrudim 1 
Obchodní akademie Pardubice 3 
SPŠ potravinář. a služeb, Pce 1 
SPŠE Pardubice 3 
SPŠ stavební Rybitví, Pardubice 1 
SOŠ 5 
Bohemia Chrudim 1 
Celkem 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka č. 2 
 
 
 Závěrečné hodnocení a prospěch žáků – školní rok 2012/2013 
 
 
 
Ročník Počet žáků Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo 2.stupeň 

z chování 
3. stupeň 
z chování 

Počet 
neoml.hodin 

1. 86 83 86 0 0 0 0 

2. 63 62 63 0 0 0 0 

3. 74 73 74 0 0 0 0 

4. 53 52 53 0 0 0 0 

5. 55 44 55 0 0 0 0 

Celkem 
1.stupeň 

331 314 331 0 0 0 0 

6. 54 23 54 0 0 0 0 

7. 56 21 56 0 0 0 0 

8. 55 28 54 1 0 0 0 

9. 36 14 36 0 0 0 0 

Celkem 
2.stupeň 

201 
 

86 200 0 0 0 0 

CELKEM 
ŠKOLA 

532 400 531 1 0 0 0 

 
 
 
4 žáci obdrželi kombinované hodnocení   (hodnocení pomocí klasifikační stupnice a slovního hodnocení). 
Žákyně 8.ročníku – cizinka – otec požádal o možnost opakování ročníku z důvodu jazykové bariéry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka č. 3  - Ekonomické údaje 
 
 
 
 
Výdaje hrazené ze SR  od 1.1.2013 - 30.6.2013 
          

účet     rozpočet   čerpání  zůstatek 
          

501 Materiál        156 000,00 Kč              14 523,00 Kč  141 477,00  
512 Cestovné         40 000,00 Kč              24 482,00 Kč  15 518,00  
518 Služby        200 000,00 Kč                7 731,00 Kč  192 269,00  
521 Mzdové náklady+hodina   13 126 000,00 Kč          6 497 111,00 Kč  6 628 889,00  

5210329 NM v nemoci         45 000,00 Kč              55 372,00 Kč  -10 372,00  
524 Odvody     4 463 000,00 Kč          2 245 288,00 Kč  2 217 712,00  
525 Kooperativa         55 000,00 Kč              28 242,20 Kč  26 757,80  
527 Příděl do FKSP        131 000,00 Kč              65 874,00 Kč  65 126,00  
549 Ostatní náklady                     -   Kč                          -   Kč  0,00  

5210350 Odměny EU                     -   Kč              81 200,00 Kč  -81 200,00  
5210840 Fond odměn                     -   Kč              90 200,00 Kč  -90 200,00  

      18 216 000,00 Kč          9 110 023,20 Kč  9 105 976,80  
     

    

 
 
 
 
 

 Výdaje hrazené  MM od 1.1.2013 -30.6.2013 
          

účet název       
          

501 Materiál     2 600 000,00 Kč          1 356 040,70 Kč  1 243 959,30  
502 Energie včetně záloh     1 800 000,00 Kč          1 097 138,00 Kč  702 862,00  
511 Opravy a údržba        500 000,00 Kč             121 262,20 Kč  378 737,80  
518 Služby        300 000,00 Kč             347 628,53 Kč  -47 628,53  
521 Mzdové náklady hosp.čin.         35 000,00 Kč             107 000,00 Kč  -72 000,00  
524 Soc. a zdrav.pojištění         12 000,00 Kč              33 170,00 Kč  -21 170,00  
527 Příděl do FKSP           3 000,00 Kč                1 070,00 Kč  1 930,00  
549 Ost.fin náklady         50 000,00 Kč              42 720,00 Kč  7 280,00  

5580300 DDHM, DDNM        234 000,00 Kč              26 171,00 Kč  207 829,00  
551 Odpisy         66 000,00 Kč              33 203,20 Kč  32 796,80  

          
  Celkem     5 600 000,00 Kč          3 165 403,63 Kč  2 434 596,37  
     
     

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 



       příjmy    
          

602 Tržby stravné           1 216 893,56 Kč    
603 Nájemné              165 578,00 Kč    

6620300 Úroky                 5 574,23 Kč    
6490300 Ostatní výnosy               11 499,94 Kč    
6490332 Pitný režim                           -   Kč    

                             -    Kč    
6490355 Školné ŠD   144 000,00 Kč   
6490356 Švédové   40 000,00 Kč   

648 Čerpání FO   90 200,00 Kč   
6720550 Dotace SR           8 978 000,00 Kč    
6720660 Dotace zřizovatel            2 703 742,00 Kč    

  
Příjmy celkem k 
30.6.2013         13 355 487,73 Kč    

     
Zpracovala:  Farkašová  Hana    
V Pardubicích dne   17.7.2013   
     
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


