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1/ Základní data o škole
Název :
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448
Právní forma :
Příspěvková organizace
Adresa :
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448, Pardubice 530 02
Statutární zástupce :
Mgr. Renata Janecká, ředitelka školy
E-mail :
reditelna@zsstefanikova-pce.cz
renata.janecka@zsstefanikova-pce.cz
kancelar@zsstefanikova-pce.cz
IČO :
48161047
IZO : 048161047
www :
http://www.zsstefanikova-pce.cz
Zřizovatel :
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Vedení školy :
Ředitelka školy

Mgr. Renata Janecká

Zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň

Mgr. Petra Ryšavá

Zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň

Mgr. Naďa Dvořáková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lubomír Padior
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2/ Školská rada

Školská rada pracuje na základní škole od roku 2005, podle potřeby se schází na svých
schůzkách nejméně 2x ročně.
Od 1.1.2018 se na tříleté volební období stali členy Školské rady tito zástupci :
a) Za základní školu :
b) Za rodičovskou veřejnost :
c) Za zřizovatele :

Mgr. Jana Šťastná, Mgr. Jana Medková
JUDr. Pavel Kosek, MUDr. Marika Vondráková
Mgr. Vladimír Martinec (od 1.8.2019)
Mgr. Zora Večeřová, Ph.D.

3/ Organizace školního roku

1 .pololetí :

pondělí 2. září 2019 – čtvrtek 30. leden 2020

2. pololetí :

pondělí 3. únor 2020 – úterý 30. červen 2020

Podzimní prázdniny :

úterý 29. říjen 2019 a středa 30. říjen 2019

Vánoční prázdniny :

pondělí 23. prosinec 2019 – pátek 3. leden 2020

Pololetní prázdniny :

pátek 31. leden 2020

Jarní prázdniny :

pondělí 10. únor 2020 – neděle 16. únor 2020

Velikonoční prázdniny :

čtvrtek 9. duben 2020

Hlavní prázdniny :

středa 1. červenec 2020 – pondělí 31. srpen 2020

Pedagogické rady :

30. 8. 2019
4. 11. 2019
27. 1. 2020
6. 4. 2020 – plánovaná rada, neuskutečnila se
22. 6. 2020

Provozní porady:

30. 9., 25. 11., 6. 1., 24. 2.

Třídní schůzky a konzultace (K): 2. 9. 2019 – třídní schůzky 1.tříd
10. 9. 2019 – třídní schůzka 6.D
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4. 11. 2019
8. 1. 2020 (K)
6. 4. 2020 – plánovaná tř. schůzka, neuskutečnila se
3. 6. 2020 (K) – konzultace se nekonaly
Den otevřených dveří :

11. 12. 2019; plánován byl i další termín – 25. 3. 2020
(zrušen z důvodu opatření kvůli Covid -19)

Zápis do 1.tříd :

středa 15. 4. 2020 a čtvrtek 16. 4. 2020 – pouze
elektronicky distanční formou

Lyžařský výcvik :

Adaptační pobyt 6.ročníku:

13. 1.2020 – 17. 1.2020

I. stupeň

16. 2. 2020 – 21. 2. 2020

II. stupeň

16. 9. 2019 – 20. 9. 201

třída VI. D

Jak nám chutná Evropa, spolupráce se školou Svítání
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4/ Charakteristika školy
Ve školním roce 2019/2020 u nás studovalo 578 žáků ve 23 třídách (k 1. 9. 2019) –
z toho na 1. stupni 320 žáků ve 13 třídách. V každém ročníku jsou dvě až čtyři paralelní
třídy. Již od první třídy mají žáci možnost učit se angličtinu. Od šestého ročníku si žáci
mohou volit rozšířenou výuku informatiky zaměřenou na počítačovou grafiku nebo
rozšířenou jazykovou výuku. V jazykových skupinách si volí mezi ruským a německým
jazykem. V devátém ročníku mají žáci seminář ze zeměpisu a dějepisu.
Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo poznamenané nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 způsobené novým
koronavirem s označením SARS-CoV-2. Z tohoto důvodu byl mimořádným opatřením ze
dne 10. 3. 2020 vyhlášen ministerstvem zdravotnictví zákaz osobní přítomnosti žáků ve
školách od následujícího dne 11. 3. 2020.
Každoročně pořádáme jazykové exkurze - v tomto školním roce jsme z výše uvedených
důvodů museli několik výjezdů zrušit.
Na lyžařské výcviky jezdí žáci I. i II. stupně. Žáci nově vzniklých třídních kolektivů jezdí
na adaptační kurzy.
V letošním školním roce byla škola zapojena do projektů Recyklohraní, Čtení pomáhá,
Krokus, Obědy pro děti aj. Spolupracujeme s Krajskou knihovnou, Východočeským
divadlem a dalšími organizacemi.
Žákům každoročně nabízíme širokou paletu zájmových útvarů - basketbal, lyžování a
snowboard, Věda nás baví, vaření, hravá angličtina, šachy, florbal, keramika, šikovné
ručičky, plavání, lezecká stěna, matematika hrou, příprava na přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky, zdravotní cvičení atd.
Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště ve složení výchovný poradce, školní
psycholog, školní metodik prevence sociálně – patologických jevů a ředitelka školy.
V rámci preventivních programů spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií
v Pardubicích a Hasičským záchranným sborem.
Školní psycholog je ve škole k dispozici žákům, učitelům i rodičům denně s výjimkou
úterý.
Žáci se podílejí na chodu školy prostřednictvím svých zástupců v Žákovské radě. Ta
organizuje různé akce - např. tradiční sběrové dny papíru, adopci na dálku, tematické
dny, soutěže. V letošním školním roce škola pokračuje ve vlastním programu „Velcí
malým“, jedná se o partnerství tříd prvního a druhého stupně.
Na naší škole je věnována péče i integrovaným žákům - všichni mají svoji dyslektickou
asistentku, která se jim pravidelně věnuje. Pro každý předmět a každého žáka jsou
vypracovány individuální plány, které zohledňují specifickou poruchu učení nebo jiná
omezení. V případě potřeby a zájmu rodičů jsou děti zařazeny i do péče logopedické
asistentky. Žáci – cizinci jsou podpořeni ve výuce individuálními hodinami českého
jazyka.
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Ve škole jsou čtyři moderně vybavené počítačové učebny, všechny třídy jsou vybaveny
počítačem, dataprojektorem, ozvučením a projekčním plátnem nebo IT tabulí.
Škola má každoročně velmi dobré výsledky v přijímacím řízení - jak na víceletá
gymnázia, tak i na střední školy a učební obory.
Na základě dohod statutárního města Pardubice s obcemi Barchov, Čepí, Dubany,
Němčice, Ostřešany, Ráby, Srch, Srnojedy, Stéblová, Staré Hradiště a Staré Jesenčany
jsme spádovou školou právě pro tyto obce.

5/ Přehled oborů vzdělávání

1. - 9. ročník

ŠVP ZV
ZŠ Štefánikova Pardubice
č.j. : ZSSTEF-PCE/03-0/2013

6/ Personální zabezpečení činnosti školy
Ve škole pracuje celkem 70 pracovníků.
Pedagogických zaměstnanců je 48. Nepedagogických 22.
Novými členkami učitelského sboru se staly Mgr. Andrea Jirásková, Mgr. Kateřina
Lukešová a Mgr. Jana Malinová. Z mateřské dovolené se vrátila Mgr. Šárka Švecová.
Ve školní družině nahradily Kristýna Mencová a Michaela Láfová paní vychovatelky Janu
Karlovou (odjezd do zahraničí) a Markétu Vařečkovou (odchod na MD).
Sbor opustily Mgr. Martina Ehrenbergerová, Mgr. Taťána Ivaščenková, Mgr. Jitka
Kšandová a Mgr. Jana Pelíšková.
Jako osobní asistentky u žáků se zdravotním znevýhodněním působily Marika Štaincová,
Vlasta Kopecká a Jitka Vavřenová. Jako pedagogické asistentky pracovaly Tereza
Pešková, Petra Zajícová a Kristýna Landsperská. Školními asistentkami byly Mgr. Zdena
Jezdinská a Vlasta Marholdová. Žákům – cizincům se věnovala Mgr. Kristýna Kovačová.
V průběhu školního roku vystřídal školníka Jana Levinského pan Miroslav Kolíbal.
V kanceláři školy začala nově pracovat paní Eliška Zelinková. Ze školní jídelny odešla do
starobního důchodu paní Zuzana Káčerová.
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Učitelé - 37
Příjmení

Jméno

Učitelství

Brandýská

Monika

třídní učitelka 9.A

Černohorská Miroslava

třídní učitelka 5.B

Dohunek

Ludvík

vyučující Hv

Dvořáková

Naděžda

zástupkyně ŘŠ pro II.stupeň

Janecká

Renata

ředitelka školy

Janecká

Karolína

třídní učitelka 6.C

Janoušková

Jana

vyučující Aj

Jirásková

Andrea

vyučující Aj, Rj

Karešová

Štěpánka

třídní učitelka 8.A, kariérová poradkyně

Kovačová

Kristýna

český jazyk pro cizince

Kubec

Pavel

třídní učitel 5.A

Kubecová

Jitka

třídní učitelka 1.A, speciální pedagog

Kubíčková

Zuzana

vyučující Z, Tv

Lukešová

Kateřina

třídní učitelka 1.B

Malinová

Jana

třídní učitelka 4.B

Medková

Jana

třídní učitelka 8.B

Novotná

Edita

třídní učitelka 2.A

Novotná

Vladimíra

třídní učitelka 2.C

Ondráčková Jana

třídní učitelka 3.C

Padior

Lubomír

vyučující M, Inf, Pč

Pokorná

Adéla

třídní učitelka 6.A

Pokorná

Jana

třídní učitelka 6.B

Procházková Markéta

vyučující Aj, výchovná poradkyně

Ryšavá

zástupkyně pro I.stupeň

Petra

Schwarzkopfová Marcela

vyučující Z, Inf, Pg
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Smutná

Zdeňka

vyučující F, Inf, Pg, Pč

Stoupová

Helena

třídní učitelka 4.A

Stúpalová

Sylva

třídní učitelka 3.B

Šilarová

Jana

třídní učitelka 2.B

Škarková

Lenka

třídní učitelka 3.A

Špulková

Lenka

třídní učitelka 7.B, školní metodik prevence

Šťastná

Jana

třídní učitelka 1.C

Švecová

Šárka

vyučující Vv, Př

Urbanová

Marcela

třídní učitelka 7.A

Věříšová

Lenka

třídní učitelka 9.B

Vitvarová

Iva

třídní učitelka 6.D

Vychovatelky ŠD - 6
Buršíková

Eva

Hrdličková

Romana

Jehličková

Markéta

Kazdová

Renata

Láfová

Michaela

Mencová

Kristýna

vedoucí vychovatelka

Výuka cizinců
Mgr.Kristýna Kovačová

Asistentky – 7
Zdeňka Jezdinský – školní asistentka
Vlasta Marholdová - školní asistentka
Marika Štaincová – osobní a pedagogická asistentka
Vlasta Kopecká – osobní a pedagogická asistentka
9
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Petra Zajícová – pedagogická asistentka
Kristýna Landsperská – pedagogická asistentka
Jitka Vavřenová – osobní asistentka

Školní psycholog - 1
Hynková Simona

Správní zaměstnanci - 2
Prázová

Iva

Zelinková

Eliška

Úklid - 10
Balcárková

Růžena

Kolíbal

Miroslav

Kovácsová

Jana

Kubát

Ladislav

Láníková

Jana

Mecerová

Jana

Marková

Jana

Mrštíková

Dana

Novotná

Věra

Rochlová

Venuše

Školní jídelna - 7
Janatová

Marie

Jandíková

Dagmar
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Kubelková

Alena

Kůřová

Lucie

Petrželová

Iva

Semínková

Marcela

Trosterová

Marcela

Oceňování nejlepších žáků za školní rok 2018/2019 - Univerzita Pardubice

7/ Zápis k povinné školní docházce
Z důvodu epidemiologických opatření proběhl na naší škole zápis do 1. tříd distanční
formou. Rodiče se zaregistrovali do společného elektronického systému všech
pardubických škol, zvolili školu, kterou měli prioritní, popř. školu č. 2 a 3. Následně
korespondenčně zaslali požadovanou dokumentaci. Do 1. tříd se na ZŠ Štefánikova
hlásilo 94 žáků (z toho 19 odkladů).
V září nastoupí do prvních tříd 50 žáků. Abychom předškoláky o zápis nepřipravili,
zorganizovali jsme v červnu (po uvolnění mimořádných opatření) neformální setkání
pedagogů a budoucích prvňáčků ve školní družině, vše se neslo v duchu literárního díla
Harry Potter a jeho dobrodružství.
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Vystoupení pro rodiče – 1. A

8/ Výsledky vzdělávání žáků
Povinnou školní docházku dokončilo ve školním roce 2019/2020 celkem 54 žáků devátých
tříd, všichni pokračují ve vzdělávání na středních školách nebo učilištích. Na gymnázia
odchází 16 žáků, na středních školách pokračuje ve vzdělávání 28 žáků a na učilištích 10
žáků. Dva žáci odcházejí na učiliště po splnění povinné devítileté docházky z nižších ročníků
(1 z osmého a 1 ze sedmého ročníku).
Z pátých tříd byl přijat na osmileté gymnázium 1 žák a 1 žák byl přijat na šestileté
gymnázium.
Celkem ukončilo školní rok 586 žáků, z toho 399 s vyznamenáním, prospělo 186 žáků.
Jeden žák neprospěl.
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8.ročník – třídenní workshop v Terezíně

9/ Školní poradenské pracoviště
Výchovné poradenství
Výchovná poradkyně vedla evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří
měli z poradenských zařízení stanovena podpůrná a vyrovnávací opatření.
Pro žáky se závažnějšími poruchami byl příslušnou poradnou doporučen asistent
pedagoga a tito žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, které byly
v průběhu školního roku vyhodnocovány a doplňovány podle potřeb žáka. Výchovná
poradkyně se účastnila hospitací v hodinách se zvláštním zřetelem na žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a následně prováděla konzultace s vyučujícími za
účelem zhodnocení účelnosti nastavených podpůrných opatření.
Ve spolupráci s třídními učiteli, vyučujícími a školní psycholožkou byli vyhledáváni žáci
s poruchami učení a chování, kteří byli posléze po dohodě se zákonnými zástupci
odesíláni do pedagogicko-psychologické poradny, popř. speciálního pedagogického
centra k vyšetření. Těmto žákům byly vytvořeny podmínky pro zmírnění nebo nápravu
působení poruch ve vzdělávání, a to vytvářením individuálních vzdělávacích plánů,
plánů pedagogické podpory a plánů podpůrných opatření. O všech doporučeních
z poradny byli na pedagogických radách informováni všichni pedagogičtí pracovníci.
U dvou žáků bylo diagnostikováno pedagogicko-psychologickou poradnou nadání
v oblasti matematiky a anglického jazyka a těmto žáků byla věnována individuální péče
jako podpora v rozvoji jejich nadání.
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Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož členové na pravidelných
měsíčních schůzkách projednávali případy týkající se rizikového chování, řešení
aktuálních výchovných problémů, práce se žáky, kterým byla poskytována podpůrná
opatření.
Zpracovala Mgr. Markéta Procházková, výchovná poradkyně
Školní psycholog
Školní psycholog Mgr. Simona Hynková pracuje ve škole od roku 2011/2012 a velice
dobře tak zná třídní kolektivy, pedagogický sbor i vnitřní prostředí školy. Je součástí
Školního poradenského pracoviště a stejně jako v předchozích letech se na ni obraceli
rodiče, žáci, pedagogové a spolupracující organizace (OSPOD, PČR, SVP Pyramida, PPP
Pardubice, PPP Hradec Králové a Ústí nad Orlicí atd.).
K nejčastěji probíraným otázkám patřily výchovné problémy, a to jak vztahové v rodině,
tak i mezi vrstevníky, dále výukové a kariérové.
Školní psycholožka pracovala s třídními kolektivy, poskytovala konzultace pro žáky či
zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží a v případě potřeby
kontaktovala odborníky. Komunikovala se školskými poradenskými zařízeními a dalšími
institucemi, poskytovala krizovou intervenci žákům či třídám, diagnostikovala
intelektové a osobnostní charakteristiky žáků, jejich profesní předpoklady a
terapeuticky vedla žáky či rodiny. Činnosti se věnovala i v době mimořádných
epidemiologických opatření, zejména krizovým intervencím.
Zpracovala Mgr. Simona Hynková, školní psycholog

Školní metodik prevence
Ve školním roce 2019/20 pracovala žákovská rada opět složená ze zástupců 5. - 9.
ročníků. Většina z nich pracovala uspokojivě a spolehlivě. S docházkou nebyly žádné
problémy. Členové se aktivně podíleli na realizaci i přípravách jednotlivých akcí,
předkládali i nové a zajímavé podněty pro další činnost.
Na starší školní žáky je zaměřen protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN. Vlak se 4
kinosály a 8 interaktivními místnostmi byl přistaven na pardubickém nádraží. Žáci
našich dvou osmých tříd se interaktivního devadesátiminutového programu zúčastnili
ve čtvrtek 10.10.2019 díky finančnímu příspěvku zřizovatele.
Celoroční soutěže NNN = Nuda Nám Nehrozí aneb Hrátky za školními vrátky se
účastnily třídy II. stupně. Součástí soutěže byly postřehové hry, soutěže ve výzdobě tříd
apod. Mimo soutěž pomáhali zástupci ŽR organizovat Hororový den, Mikulášskou
nadílku u nás ve škole a ve školní družině, Vánoční dílny či sběr papíru. V listopadu
proběhl projekt „Studenti se nebáli“ k 30. výročí Sametové revoluce.
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Vzhledem k atypickému průběhu školního roku (distanční výuka) jsme se rozhodli, že
celoroční soutěž neuzavřeme a body převedeme do následujícího školního období.
Jako účinný nástroj prevence šikany a rizikového chování jako takového slouží
celoškolní projekt Velcí malým. Jedná se o spolupráci vždy jedné třídy I. stupně a jedné
třídy na II. stupni. Obě třídy se vzájemně navštěvují, starší pomáhají mladším, jezdí
společně na výlety apod. V tomto školním roce spolupracovaly třídy:
6. A – 4. A, 6. B – 1. C,
8. A – 3. C,

8. B – 3. A,

6.C – 1.A,
9. A – 4. B

6.D – 2. A, 7. A – 2. B,

7. B – 2. C

9.B – 3. B

5. A – 1.B, 5.B – 1.C
V Dětském parlamentu nás zastupovaly žákyně Valerie Drenková a Aneta Pětivoká.
Vzhledem k nařízení vlády probíhala od 11.3. 2020 distanční výuka. Z tohoto důvodu
některé aktivity, projekty a soutěže neproběhly.
Jednoznačně pozitivní vliv na chování žáků má také skutečnost, že jsme „školou bez
mobilů“.
I když v jednotlivých třídách neustále roste počet žáků – cizinců a žáci i učitelé musí
překonávat jazykovou bariéru a odlišnosti socio-kulturního prostředí, začleňování
žáků-cizinců se nám daří a považujeme ho za úspěšné.
Zpracovala Mgr. Lenka Špulková, školní metodik prevence soc. – patologických jevů
Kariérová poradkyně
Kariérová poradkyně Mgr. Štěpánka Karešová se pravidelně zúčastňovala školení
výchovných a kariérových poradců a exkurzí v rámci těchto školení.
Žáci měli po celý školní rok k dispozici aktualizovanou nástěnku s nabídkami a průběhem
přijímacího řízení. Byli jim předány katalogy, letáčky a další materiály k výběru povolání,
účastnili se exkurzí do Labské hotelové školy, Dne jazyků na Gymnáziu Dašická, Veletrhu škol
a dnů otevřených dveří na jednotlivých školách, soutěží v počítačové grafice na SPŠE,
společných aktivit se studenty SZŠ v Pardubicích, „Týdne workshopů na pardubické
obchodce“ aj.
Pro rodiče proběhla schůzka se zástupci středních škol v budově naší školy.
V říjnu 2019 obdrželi přihlášky žáci, kteří se hlásili na střední umělecké nebo sportovní školy
s talentovou zkouškou, na konci ledna 2020 dostali přihlášky na střední školy ostatní žáci
9.ročníku a uchazeči o studium na osmiletém a šestiletém gymnáziu, popř. vycházející žáci ze
7. a 8.ročníku, kteří splnili devítiletou povinnou školní docházku. Rodiče si postupně vyzvedli
zápisové lístky.
15
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Přijímací řízení bylo zkomplikované uzavřením škol z důvodu mimořádných opatření za den
11.3.2020. Žáci se nejprve připravovali pouze distančně, od 11.5. 2020 probíhal intenzivní
přípravný kurz z matematiky a českého jazyka, pro zájemce i anglického jazyka. Přijímací
zkoušky se konaly pouze v jednom termínu - 8.6.2020.
Zpracovala Mgr. Štěpánka Karešová, kariérová poradkyně

Terezín – třídenní workshop

10/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání se realizovalo podle plánu personálního rozvoje pedagogických
pracovníků sestaveného ředitelkou školy po dohodě s jednotlivými pracovníky na
základě jejich konkrétních podnětů, i když ve druhé polovině školního roku se konala
spíše formou webinářů. Školení byla v tomto období zaměřená na aktuální problémy,
které před námi vyvstávaly v souvislosti s distančním vzděláváním.
V říjnu absolvovali pedagogové školení na téma „Dítě s diabetem“. Proškoleni byli
všichni pedagogové, kteří mají ve svých třídách žáky – diabetiky diabetologickou sestrou
16
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z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Na toto školení navázalo další, pro celý
pedagogický sbor, na téma „žák – diabetik“ MUDr. Chlapkové, které se uskutečnilo
v listopadu 2019.
Pro celý pedagogický sbor bylo na konci školního roku určeno školení společnosti
Autocont zaměřené na online výuku Microsoft TEAMS „Office 365 – týmová spolupráce“.
Školení k využívání programu Alf a online učebnice společnosti Taktik se uskutečnilo na
začátku období distančního vzdělávání.
Mgr. Dvořáková, Mgr. R. Janecká, Mgr. Švecová, Mgr. Urbanová a Mgr. Schwarzkopfová
navštívily pražské základní školy v rámci exkurzí Společnosti pro kreativitu ve
vzdělávání – ZŠ Rakovského a ZŠ Štrossmayerovo náměstí.
Tříleté vzdělávání školního metodika prevence sociálně – patologických jevů zahájila
Mgr. Karolína Janecká, chceme její působení zaměřit na první stupeň ZŠ.
V přípravném týdnu na další školní rok byli všichni zaměstnanci školeni v problematice
BOZP. Vzdělávání pedagogů se zaměřilo na používání elektronických třídních knih a na 2
témata – „ Jak nastavit bezpečí pro práci se třídou“ a „Vedení třídnických hodin“. Obě
školení v rozsahu 8 hodin probíhala na výjezdním pobytů pedagogů v hotelu Podlesí
v lokalitě Podlesí u Sněžného.
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme v roce 2019 vynaložili částku ve
výši 67.960, - Kč a z fondů EU částku ve výši 107.030,- Kč.

Vítězné družstvo z řad našich deváťáků v soutěži Den jazyků na Gymnáziu Dašická 2020
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11/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Úspěchy a účast v akcích a soutěžích:
Jak nám chutná Evropa – Ve čtvrtek 19.9.2019 se před Atrium Palácem uskutečnil další
ročník soutěže, kterou pořádá Základní a praktická škola Svítání Pardubice. V letošním roce
jsme reprezentovali Itálii a opět jsme si získali našimi dobrotami veřejnost. Skvělá
reprezentace školy byla výsledkem spolupráce 9. A, školní družiny a našich mladých
pedagogů.
Šachy – I letos se dařilo svěřencům trenéra Lubomíra Šilara v okresních a krajských
soutěžích. Okresního kola soutěže družstev škol v šachu v sálu Jana Kašpara na KÚ
v Pardubicích se zúčastnila tři družstva prvního stupně a dvě družstva starších žáků. Do
krajského kola postoupila dvě družstva mladších a jedno starších. Přeborníky Pardubického
kraje se stali ti mladší: Jan Hrdlička – Paul Gabriel Kvapil – David Mrklovský – Jonáš Dymák –
Tomáš Hrdlička. Starší obsadili skvělé 2. místo ve složení: Vojtěch Štolovský – Jakub Hrdlička
– Le Hoang Anh Quan (Adam Le) – Jakub Pekárek. Celostátní finále se z důvodu šíření
koronaviru nekonalo.
Reminiscence 2019 – tento branný závod mimořádné obtížnosti, v letošním roce ještě
ztížený nepřízní počasí, navázal na předchozí ročníky MISE 2018 atd., i v letošním roce jsme
byli úspěšní a naše dvě družstva obsadila skvělé 2. a 4. místo.
Anglický jazyk – soutěž Agyslingua
kategorie B1+ - 2. místo – Markéta Mrskočová (9.A)
Den jazyků na Gymnáziu Dašická – 28. 1. 2020 – zúčastnily se dva týmy z 9. ročníku,
přičemž tým z 9.B ve složení Awwadová, Kořínková, Tuťálek, Stejskal, Zavarella a Al
Monasy se z 22 týmů umístil na 1.místě.
Ocenění nejlepších žáků Při slavnostním ceremoniálu v aule Univerzity Pardubice byli oceněni za skvělé výsledky
ve vědomostních a sportovních soutěžích v uplynulém školním roce tito žáci:
Pavel Provazník – 2. místo v krajském kole fyzikální olympiády
1. místo v krajském kole chemické olympiády
3. místo v regionálním kole Hledáme nejlepšího mladého chemika
4. místo v celostátním kole Hledáme nejlepšího mladého chemika
Barbora Vondráková – 2. místo v krajském kole olympiády v německém j. (kat. II.A)
18
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Ema Pospíšilová – 3. místo v krajském kole olympiády v ruském jazyce
Roman Binder – 2. místo v krajském kole olympiády v německém jazyce (kategorie II.C)
František Socha – 2. místo na Mistrovství ČR v pětiboji - atletika
1. místo na Olympiádě dětí a mládeže - atletika
3. místo na Olympiádě dětí a mládeže - atletika
Chemie – Opět jsme bojovali ve dvou chemických soutěžích.
5. května proběhlo za přísných hygienických podmínek předání cen za výkony v soutěži
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA. V letošním roce se klání zúčastnilo
6 500 žáků devátých tříd ze 193 základních školy pěti krajů: Pardubického,
Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a kraje Vysočina. Naší škole se podařilo
získat krásná 2. místa v kategorii „Nejlepší učitel“ a „ Nejlepší škola“. Za tento úspěch
vděčíme zejména Ing. Miroslavě Černohorské, ale také žákům Martinu Zdvihalovi (9.A) a
Matyáši Sovovi (9.A), kteří se probojovali mezi třicet nejlepších a výborně nás
reprezentovali ve finále, kde obsadili 5. a 9. příčku. V projektové části soutěže žáci
Martin Zdvihal, Barbora Vondráková, Karolína Teplá, Markéta Mrskočová, Vojtěch
Ryšavý, Tadeáš Urbánek, Filip Zieris a Jan Lengál získali fantastické 1. místo s pásmem
nazvaným Po stopách královny Kleopatry. Zaslouženou pozornost vzbudili také žáci 9.B,
kteří se svým komorním pásmem Práce terapeutické skupiny obsadili 6.místo.
Soutěž Mladý chemik byla ukončena regionálním kolem, takže Martin Zdvihal, který
postoupil do celostátního finále, nemohl prokázat své znalosti a dovednosti.
Německý jazyk –
Největšího úspěchu dosáhla žákyně 9. A - Žaneta Šotolová v krajském kole olympiády
v kategorii II.A. Zcela jednoznačně v této kategorii zvítězila, když v předešlém okresním
kole obsadila rovněž 1. místo. Barbora Vondráková ze stejné třídy byla v okresním kole
čtvrtá.
Kateřina Pozdníková z 8.A obsadila na soutěži „Bucherwurm“ – předčítání textu
z německé knihy v originále – 2.místo.
Zeměpis –
Okresní kolo zeměpisné olympiády – Václav Fedák (6. C)

3. místo

Ruský jazyk –
Ze školního kola Olympiády v ruském jazyce postoupila do krajského kola Pavlína
Kořínková z devátého ročníku a obsadila výborné 3. místo.
Informatika –Soutěž PC – ák 2019
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Marie Šimková – 1. místo v kategorii Grafický návrh na téma Sametová revoluce

Tělesná výchova –
Žáci 2. stupně se zúčastnili soutěží v rámci 26. ročníku Olympiády mládeže regionu
Pardubice a soutěží v rámci AŠSK (basketbal, florbal, minikopaná). Žáci postoupili
v soutěži v basketbalu do krajského kola, které se nekonalo z důvodu epidemie
koronaviru. Stejně tak byla zrušena soutěž ve vybíjené pro 6.ročník.

Branný závod REMINISCENCE 2019

Účast na akcích a akce pořádané školou :
Září
dopravní hřiště – 4., 5. ročník
hokejbalový turnaj na hřišti ZŠ Závodu míru – školní družina
fotografování 1.tříd
adaptační pobyt 6.D
Soutěž Jak nám chutná Evropa – 9. A, školní družina
Exkurze Temelín – 9.r očník
Novozámská – KD Hronovická

2., 3. ročník

muzikoterapeutická pohádka 1. třída – školní družina
Sportovní den – II. stupeň

atletický stadion na Dukle
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Říjen
Bankéři jdou do škol – finanční gramotnost pro 9. ročník
Exkurze Archeopark Všestary – 5. A
Keltská stezka Nasavrky – 6. ročník
Protidrogový Revolution train – 8. ročník
Loutkové divadlo Kopecká – 2., 3. ročník
Brána jazykům otevřená – Gymnázium Mozartova (vybraní žáci - 9. ročník)
Dopravní hřiště – 4. ročník
Hororový den + Hororová stezka
Drakiáda – školní družina
Muzikoterapeutická pohádka „Jak vychovat lesní strašidlo“ - školní družina
Celodenní výlet Mirakulum – školní družina
Listopad
VČM – pořad Branný den

6., 7. ročník

Exkurze Horní Bradlo – výroba ozdob

2. ročník

Divadlo Exil – pořad Zítra celá země

9. ročník

Okresní přebor škol družstev v šachu
Halloweenská diskotéka s DJ a soutěžemi – školní družina
Ekopaleta – Lesy v ohrožení

4. B

Barevné volby – celoškolní projekt
Tvoření rodičů s dětmi „Indiáni“

3. A

Kroužek Šikovných ručiček s rodiči – výroba lampionů
Projektový den – Listopad 1939+1989
Workshop na OA – vybraní žáci 9. ročníku
Vánoční Potštejn – 3., 4. ročník
Turnaj ve florbalu – chlapci 6., 7. ročník
Turnaj ve florbalu – chlapci 8., 9. ročník
21
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Beseda zeměpis – KD Hronovická

9. ročník

Prosinec
Okresní přebor škol v šachu – sál J. Kašpara
Exkurze Liberec – 7. ročník
Výstava betlémů – KD Dubina

3. ročník

Mikulášská nadílka – 1., 2., 3. ročník
Čertovská stezka do sklepa – školní družina
Přednáška Čas proměn – dívky, chlapci

7. ročník

Hrou proti AIDS – SZŠ Chrudim

9. A

Vyhlášení Mladý talent Pardubického kraje – sál J. Kašpara
Výlet Staré Hrady – 4. B, 5. B
Den otevřených dveří – škola, družina
Zdravohrátky – 9. ročník
Vánoční dílny + Vánoční kavárna
Kroužek jógy – Dobrá čajovna Pernštýnské nám. – školní družina
Vánoční koncert v KD Hronovická – 2., 3., 5. ročník
HDD ateliér – vánoční program

4. B

Výlet na zámek Loučeň – 6. A, 6. C
Vánoční koncert v MŠ Závodu míru – L. Dohuněk + vybraní žáci
Muzikál Praha – 2., 3., 4. ročník
Filmové představení Poslední aristokratka – 2. stupeň
Výstava Přichází čas vánoční – Mázhaus

školní družina

Film Sněžný kluk – školní družina
Leden
Lyžařský výcvik – 5. ročník
Lyžování a snowboard se společností Ski fanatic
Beseda v Krajské knihovně Pardubice – 1. ročník
22
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Beseda se záchranáři – zdravotníky

školní družina

Třídenní workshop v Terezíně – 8. ročník
Baroko pro oko – představení VČD

6. ročník

Návštěva solné jeskyně – školní družina
Beseda s Policií ČR – návazný program pro 8. ročník protidrogového vlaku Revolution Train
Krajský přebor družstev ZŠ v šachu – Svitavy
Den jazyků – Gymnázium Dašická – 9. ročník
Filmové představení Zakleté pírko – 1. stupeň

Únor
Lyžařský kurz – II. stupeň
Ekocentrum Paleta – Jeden svět nestačí

4. A

Ekocentrum Paleta – Divočina ve městě 4. B
Lyžování a snowboarding se Ski fanatic – I. stupeň
Beseda s policií – dopravní výchova

4. ročník

Basketbal dívky – 2. stupeň
Návštěva solné jeskyně – školní družina
Masopustní průvod v maskách – školní družina
Návštěva Galerie města Pardubic – 3. ročník
Březen
Exkurze Osvětim – 9. ročník
Pořad Smysly zvířat - 2., 3. ročník
Basketbalový turnaj – chlapci 9. ročník
Návštěva solné jeskyně – školní družina
Pořad v centru Kosatec – život s handicapem

6. C

Všechny následující akce byly zrušeny nebo odloženy
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Červen
Fotografování I. stupeň – náměstí Čs. Legií
Fotografování II. stupeň – Tyršovy sady
Rozloučení s 9. ročníkem – centrum Kosatec

Okresní přebor škol v šachu

12/ Zapojení školy do projektů
Realizujeme projekty OPVVV zaměřené na inkluzi
Ve školním roce 2019/2020 jsme byli zapojeni do projektu Všichni máme šanci.
Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. Pomáhá škole při společném vzdělávání žáků, a
to možností personálního posílení o školního asistenta a školního psychologa.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010146
Doba realizace: 1. 1. 2019 až 31. 12.2020
Rozpočet: 2 029 884,00 Kč
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
24
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Projekt bude ukončen: 31.12.2020
Projekt realizujeme spolu se školní družinou. Pomáhá škole při společném vzdělávání
žáků a to možností personálního posílení o školního asistenta a školního psychologa a
využitím tabletů.
Škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického
kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.
Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které vzájemně spolupracují
na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky
zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách.
Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě
aktivit spolupracují pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527
Příjemce: Pardubický kraj
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.
Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč
Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje
Desátý školní rok pokračujeme v projektu „Recyklohraní“, jehož smyslem je sběr
starého nefunkčního elektroodpadu a baterií.
Opět jsme se zapojili do projektu Krokus, který realizuje irská organizace HETI (Holocaust
Education Trust Ireland) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského
muzea v Praze. Žáci školy si z Terezínské pamětní knihy zvolili jednu oběť šoa, za kterou
vyrobili žlutou hvězdu a vytvořili panel se jmény obětí holokaustu.
I letošní březen jsme chtěli věnovat školnímu projektu Kniha nad zlato 2020, uskutečnilo se
však z důvodů přerušení výuky pouze několik aktivit.
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Projekt Krokus 2020

13/ Spolupráce s jinými školami a organizacemi

Od 1.9.2014 jsme fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty Hradec Králové a od tohoto
termínu také spolupracujeme s poradenským centrem Univerzity Hradec Králové v rámci
projektu ORKUS (Osobnostním rozvojem ke kariérnímu uplatnění studentů).
Při výuce němčiny se snažíme využívat co nejvíce autentických materiálů, příležitostně
mohou žáci zhlédnout filmy v originále s českými titulky a velký důraz klademe na
schopnost komunikace v každodenních situacích. Spolupracujeme s Goethe – Centrem
v Pardubicích a pravidelně se zúčastňujeme aktivit pořádaných touto institucí.
Nadále spolupracujeme s organizací Women for women o.p.s. v charitativním projektu
Ivany a Pavla Tykačových Obědy pro děti. Tato organizace nám poskytla finanční prostředky
na obědy pro žáky se špatnou rodinnou finanční situací.
Pokračujeme ve spolupráci s pardubickými mateřskými školami, především MŠ Závodu
míru a MŠ K Polabinám. V období před vánočními svátky naši žáci navštívili MŠ Závodu
míru s vánočním koncertem. S ostatními mateřskými školami jsme spolupracovali zejména
ve formě besed pro rodiče v období před zápisem do škol, některé besedy se bohužel
z důvodů výjimečné situace neuskutečnily.
Již několik let spolupracujeme s VČD v Pardubicích. Pracovníci VČD nám umožňují návštěvy
a prohlídky divadla nejen v rámci Dne otevřených dveří pro pracovníky školství, ale
vycházejí nám vstříc i při organizaci našich akcí. Na začátku každého školního roku provádějí
nábor na každoroční abonentní předplatné.
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Vzhledem ke značnému počtu cizinců ve škole jsme i v tomto školním roce pokračovali
ve spolupráci s organizací MOST pro lidská práva, o.p.s., v současné době spíše formou
pořádání akcí.
Pokračujeme ve spolupráci s Českou abilympijskou asociací, která provozuje projekt
eSvačinky. Handicapovaní pro naše žáky připravují svačinky, balí je a rozváží, a toto pracovní
uplatnění jim umožňuje překonat sociální izolaci a zachovat si normální životní styl. V centru
Kosatec jsme se v závěru školního roku slavnostně rozloučili s našimi deváťáky.
Využíváme nabídky pořadů v Krajské knihovně v Pardubicích, která mj. organizuje pro
naše prvňáčky slavnostní Pasování na čtenáře. Letošní prvňáčci budou pasováni v září
příštího školního roku.
Pokračovala spolupráce s organizací Ski Fanatic s.r.o., která pro naše žáky z I. stupně
organizovala i v tomto školním roce lyžařské a snowboardové kurzy v odpoledních hodinách
po vyučování.
Nadále spolupracujeme s Československou obcí legionářskou, pokračujeme v tradičních
akcích. Fyzicky zdatní žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili závodu REMINISCENCE 2019, který ve
spolupráci s ČSOL organizoval 43. výsadkový prapor v Chrudimi v Tyršových sadech
v Pardubicích.
Spolupracujeme s organizacemi Věda nás baví o.p.s. a Kroužky ČR Východ o.p.s. při
organizaci zájmového vzdělávání.
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14/Školní družina
Školní družinu navštěvovalo 175 žáků, zařazených do 6 oddělení.
Pracovalo zde 6 vychovatelek, které spolupracovaly s učitelkami z 1. stupně ZŠ. Společně
se účastnily školních výletů a společných akcí. Konzultovaly výuku, aby paní
vychovatelky mohly dále navazovat na probraná témata v souladu se ŠVP.
Průběžně se vzdělávaly a navštěvovaly semináře pořádané CCV a PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKOU PORADNOU. Dále čerpaly poznatky ze vzdělávacího časopisu
Informatorium a vyhledávaly informace na internetu /Inspirace pro vychovatele a
vychovatelky, Pinterest/. Účastnily se školení stanovené „Výzvou 63“- osobnostněsociální rozvoj, projektová výuka, čtenářská gramotnost a inkluze.
Ve školní družině, v rámci inkluzivního vzdělávání, působily i paní asistentky. Jako
osobní asistentky působily Jitka Vavřenová (u dvou žáků z 2. A), Vlasta Kopecká (u
žákyně z 2. C) a Marika Štaincová (u žákyně z 3. A). Školní asistentkou byla Vlasta
Marholdová.
Žáci ze školní družiny měli možnost využívat školní hřiště, hřiště ŠD, hřiště v Tyršových
sadech, tělocvičnu, školní cvičnou kuchyňku (kroužek vaření) a keramickou dílnu.
Ve školní družině žáci navštěvovali tyto zájmové kroužky:
Vaření - základy přípravy jednoduchých pokrmů a stolování.
Plavání pro plavce i neplavce v Aquacentru Pardubice.
Florbal - základy pro začátečníky.
Keramika - tvoření s hlínou.
Jóga a relaxační cvičení.
Šikovné ručičky - výtvarné a pracovní činnosti.
Lezecká stěna - základy lezení, sportovní hry.
Klubík - volnočasové aktivity.
Činnost ŠD se orientovala na projekt „Doprava a záchranáři“, který byl zaměřen na
bezpečnost žáků v ŠD i mimo školní družinu.
Na začátku září se uskutečnil hokejbalový turnaj, žáci si osvojili pravidla sportovního
chování a upevnili fyzickou zdatnost. Dále se v tělocvičně školy konal záchranářský
workshop, při kterém si žáci zopakovali základy 1. pomoci, základy bezpečného chování
ve školní družině i mimo ni (nepouštět cizí lidi do budovy ŠD, neopouštět školní družinu
a hřiště bez vědomí vychovatelky a jiné krizové situace).
V říjnu žáci prokázali kreativní vlohy při výrobě draků, které pak vyzkoušeli na
Drakiádě.
V době podzimních prázdnin paní vychovatelky připravily výlet do ZOO Dvůr Králové
nad Labem. Žáci si užili celý den poznáváním života zvířat nebo volnou zábavu na
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herních prvcích v areálu. Prvňáčci si užili muzikoterapeutickou pohádku „Jak vychovat
lesní strašidlo“.
Listopad jsme zahájili oslavou svátku Halloween. Akce se konala v tělocvičně školy. Paní
vychovatelky připravily pro žáky spoustu zábavy, her a soutěží. Kroužek Šikovných
ručiček byl v rámci oslav svátku Sv. Martina zpřístupněn a otevřen rodičům, kteří si
spolu s dětmi vyrobili lampiony.
V prosinci žáci nepřišli o tradiční nadílku, protože nás navštívil Mikuláš, anděl a čert.
Konal se Den otevřených dveří a Vánoční dílny. ŠD měla otevřenou dílničku ve škole.
Probíhala zde výroba vánočních ozdob a dekorací. Pro návštěvníky této akce, kterých
přišlo k naší spokojenosti opravdu hodně, bylo připraveno pohoštění ve vánoční
kavárně. K Vánocům patří výzdoba ŠD, poslouchali a zpívali jsme koledy, vyráběli
přáníčka a malé dárečky. Na odděleních proběhly diskotéky. Nebyly opomenuty ani
vycházky do města – vánoční výzdoba, strom na náměstí, prodej kaprů.
Oblíbenou akcí je návštěva kina, tentokrát nás potěšil film Sněžný kluk.
Kroužek jógy zavítal do čajovny na Pernštýnském náměstí. Malí jogíni měli možnost
ochutnat spoustu pravých čajů a dozvědět se informace o jejich pěstování a dovozu.
Žáky z kroužku Šikovných ručiček potěšila návštěva výstavy „Přichází čas vánoční“ ve
výstavním prostoru Mázhaus.
V lednu jsme opět navštívili solnou jeskyni. Postupně se vystřídala všechna oddělení,
posílili jsme tak imunitu a zdraví žáků. Tato aktivita je našimi žáky velmi oblíbená.
V únoru jsme se věnovali projektu Masopust. Součástí projektu byla spolupráce se
Spolkem maškar z Hlinska. Žáci vyráběli kytičky pro maškary. Užili jsme si také karneval
na jednotlivých odděleních. Vyvrcholením celé akce byl průvod v maskách.
Naším cílem je u žáků prohlubovat zájem o společenské hry a rozvíjet logické myšlení,
proto na jednotlivých odděleních probíhají miniturnaje ve skládání puzzle, pexesománie,
šachy.
Od poloviny března až do konce školního roku byla školní družina uzavřená. Po nástupu
mladších žáků do školy se paní vychovatelky věnovaly jednotlivým skupinám žáků
v maximálním počtu 15.
I v letošním školním roce pokračovala „Výzva 63“ – ICT v ŠD pro žáky ohrožené školním
neúspěchem.
Na závěr školního roku probíhaly v jednotlivých skupinách minidiskotéky, karaoke,
scénky, vycházky do okolí školy atp.
Zpracovala Eva Buršíková, vedoucí ŠD
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15/ Česká školní inspekce
ČŠI uskutečnila ve dnech 3. - 6. 2. 2020 inspekční činnost zaměřenou na zjišťování a
hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školních
vzdělávacích programů.
Závěrečná zpráva poukázala na silné stránky školy, což je začleňování žáků – cizinců do
prostředí české školy a pestrá nabídka zájmových, poznávacích i soutěžních aktivit pro žáky,
přispívající k jejich všestrannému rozvoji ve vzdělávání včetně výrazné projektové činnosti.
Bylo doporučeno zdokonalit kontrolní systém a přijímat opatření ke zvyšování úrovně
vzdělávání zejména na druhém stupni a systematicky sledovat školní neúspěch žáků a
přijímat účinná opatření. Na tuto oblast také zaměřit další vzdělávání pedagogických
pracovníků.

16/Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019

Mzdové prostředky v Kč
- limit mzdových prostředků pro rok 2019 činil
- limit OON pro rok 2019

23.469.535
215.000

Celkem

23.684.535

uvedené mzdové prostředky i OON jsme v roce 2019 vyčerpali, budeme vracet
pouze částku ve výši 243,- Kč z úz 33075

další mzdové prostředky, které jsme během roku 2019 obdrželi nad rámec limitu
-

uz 14007
uz 33063
uz 33065
uz 33075
OA pro ŠJ

Integrace cizinců
„Všichni máme šanci „
Excelence
Vzdělávání cizinců

151.200
482.037
18.262
204.700
55.600
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-

zapojení FO
pracovní neschopnost( bez prac.nesch. ÚP – 5.512 )

34.000
91.837

mezisoučet
-

1.043.151

z provozních prostředků MMP ( s prac.nesch. ÚP – 5.512 )

790.194

celkem z ostatních zdrojů

1.833.345

Celkové mzdové prostředky vyplaceny v roce 2019

25.512.365

2. a) Náklady celkem v Kč

44.978.618,45

- hlavní činnost

44.736.876,45

- doplňková činnost

241.742

z toho náklady hrazené MMP

10.725.997,50

501 - materiál celkem

4.734.297,14

-

potraviny

3.660.086,28

-

ostatní materiál ZŠ

1.074.210,86

502 – energie celkem

2.206.395,20

511 – oprava, údržba

1.079.982,27

513 – repre

932

518 – služby nevýrob. povahy

718.599,68

521 – mzdy

790.194

524 – zákonné sociál. pojištění

199.101

527 – FKSP, ostatní

18.455,32

549 – ostatní náklady

53.418

551 – odpisy

325.104

558 - DDHM

555.564,89

31

Výroční zpráva školy ZŠ Pardubice, Štefánikova 448

z toho náklady hrazené MŠMT

34.269.630,95

501 – materiál celkem

419.400,50

-

učebnice, školní potřeby

251.810

-

učební pomůcky

162.241

512 – cestovné

83.346

518 – ostatní služby

41.400

521 – mzdové náklady

24.722.171

524 – zdrav. a soc. pojištění

525 – zákonné pojištění

83.591

527 – FKSP

503.399

z toho DVPP

67.960

Výnosy celkem v Kč

44.978.618,45

- hlavní činnost

44.678.192,43

- hospodářská činnost

300.426

602 - výnosy z prodeje služeb celkem

4.361.544,79

- potraviny

3.602.394,79

-

ŠD

510.800

-

kroužky

219.050

603 – pronájem celkem

79.750

648 – použití RF

96.020,39

648 – požití FO
649 – ostatní výnosy z činnosti celkem

610.384
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z toho – věcná režie ŠJ

467.346

-

osobní režie ŠJ

127.468

-

ostatní

540.125

662 – úroky

2.065,25

672 – dotace Úřad práce

503.632

672 - dotace na projekty MMP (MO 1)

4.000

672 – dotace MMP

5.173.000

672 – EU úz 33063

806.649

672 – Exelence úz

24.800

672 – vzdělávání cizinců úz 33075

278.392

672 – dotace na provoz KÚ

32.829.542

672 – integrace cizinců úz 14007

67.000

672 – potravinová pomoc dětem

7.082

V roce 2019 jsme z provozního příspěvku v průběhu roku hradili potřebné neinvestiční
výdaje na provoz, údržbu a opravy budovy základní školy i školní jídelny. Vzhledem ke
stáří a opotřebovanosti IT, která se nedala k výuce již používat, vybavili jsme novou
počítačovou učebnu – počítači, dataprojektory i plátny. S dalším nahrazováním původní
IT techniky počítáme i do dalšího roku, např. z finančního daru od Foxconn ve výši
30.000,- Kč. Uvedený dar jsme obdrželi v prosinci.

Z investičního příspěvku ve výši 380.000, který nám byl schválen jako spoluúčast na
pořízení vybavení do školní kuchyně jsme zakoupili myčky nádobí a příslušenství. V roce
2020 chceme v modernizaci školní kuchyně s pomocí MMP dále pokračovat, současné
vybavení je z roku 2002 a již dosluhuje.

Hospodářský výsledek za rok 2019

činí celkem

z toho z : hlavní činnosti

0
58.684,02

doplňkové činnosti

58.684,02
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2. b ) celkem pohledávky k 31.12.2019

271.745,50

Pronájem

6.275

OA

-

241.121

ostatní

24.349,5

celkem závazky k 31.12.2019

850.255,79

EOP
fa č. 1576
EOP
fa č. 1575
EOP
fa č. 1574
Autocont
fa č. 1572
Hafera
fa č. 1577
MMP
fa č. 1569
Pražská Plynárenská fa č. 1568
Pražská Plynárenská fa č. 1567
Charous – doprava fa č. 1566
Tomášek – doprava fa č. 1565
MUDr. Choceňský fa č. 1564
Sezzam
fa č. 1563
Autocont
fa č. 1562
LIVE Telecom
fa č. 1561
O2 Czech Republic fa č. 1560
O2 Czech Republic fa č. 1559
Sezzam
fa č.1558
B2Bpartner
fa č.1557
Tomášek – doprava fa č. 1556
VaK Pardubice
fa č. 1555
Asociace
fa č. 1554
CK Tourbus
fa č. 1553
Václav Král – elektro fa č. 1552
OM- Komplex
fa č. 1551
Instal Hanousek
fa č. 1550
Sezzam
fa č.1549
EKO-INVEST
fa č. 1548
CK Tourbus
fa č. 1547
CK Tourbus
fa č. 1546
Služba škole
fa č. 1545
Dundr Josef
fa č. 1544
CK Tourbus
fa č. 1543
Služba škole
fa č. 1542

2.395,88
12.964,46
145.305,37
17.182
2.900
2.420
25.272,70
32.852,53
7.495
10.096
16.200
9.038,70
352.460,9
1.024
3.076,34
889,94
974,05
9.839,72
8.857
6.311
390
775
8.136
677,60
14.823
10.557,25
2.734,60
6.800
500
7.080
1.403
8.997
2.600
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-

Autocont
Autocont
Služba, v.d. České B.
Bakaláři
dobropis

fa č. 1541
fa č. 1540
fa č. 1539
fa č. 1538

přijaté zálohy celkem
-

-

34.676,60
53.840,16
13.912,58
15.820
1.022,59

účet č.324

743.087,04

( stravné, ostatní – LVVZ, výlety )
mzdy k vyplacení
účet. č.331

2.528.864

soc.pojištění
zdrav.pojištění
daň z příjmů

1.035.867
438.107
498.651

účet č.336
účet č. 337
účet č. 342

Použití fondů a zůstatky fondů

V roce 2019 jsme čerpali fondy v uvedené výši :

130.030,39

Rezervní fond

96.020,39

Fond odměn

34.000

Investiční fond

96.982

Zůstatky k 31.12.2019
Fond odměn

225.524

Fond investičního majetku

895.447,43

Fond rezervní

1.662.447,43

- z toho EU
1.223.235
- Potravinová pomoc dětem
16.068,40
- Dary-Foxconn, SmP
75.000
Průměrný přepočtený počet pracovníků na plně zaměstnané činí 62.99
Zpracovala : Prázová Iva
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Schválila : Mgr.Renata Janecká, ředitelka školy

24.1.2020

Výroční zpráva projednána se Školskou radou dne : 24.8.2020
Schválila : Mgr. Renata Janecká
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