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Výroční zpráva byla zpracována podle §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a podle §7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky MŠMT 15/2005, kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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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 

 

 

 

 

http://www.zsstefanikova-pce.cz/
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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 1.7.2021 se na tříleté volební období stali členy Školské rady tito zástupci : 

 

a) Za základní školu :   PaeDr. Jitka Kubecová, Mgr. Pavel Kubec 

b) Za rodičovskou veřejnost :       Mgr. Andrea Malinová, Miloš Kazda 

c) Za zřizovatele :                            Mgr. Vladimír Martinec  

                                                       Mgr. Zora Večeřová, Ph.D.  

 

3/ Organizace školního roku  

 

1 .pololetí :      středa 1. září 2021 – pondělí 31. leden 2022 

2. pololetí :                                             úterý 1. únor 2022 – čtvrtek 30. červen 2022 

Podzimní prázdniny :                         středa 27. říjen 2021  a  pátek 29. říjen 2021 

Vánoční prázdniny :                čtvrtek 23. prosinec 2021 – neděle 2. leden 2022 

Pololetní prázdniny :                          pátek 4. únor 2022 

Jarní prázdniny :                                  pondělí 28. únor 2022 – neděle 6. březen 2022 

Velikonoční prázdniny :                    čtvrtek 14. duben 2022  

Hlavní prázdniny :                               pátek 1. červenec 2022 – středa 31. srpen 2022                                                                  

Pedagogické rady :                              31. 8. 2021  

     8.11.2021 

     24.1.2022 

                                                                   22. 6. 2022 

Provozní porady:   1. 9. 2021, 4. 10. 2021, 29.11.2021,3.1.2022,  

                                                                   11.4.2022, 2. 5. 2022, 30.5.2022  

Třídní schůzky a konzultace (K):    1. 9. 2021– třídní schůzky 1.tříd 

     6. 9. 2021 – třídní schůzka 6.B 

     5. 1. 2022 - konzultace 

                                                                   11. 4. 2022 –  rodičovské schůzky 

                                                                   6. 6. 2022  – konzultace 
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     21. 6. 2022 – rodičovská schůzka budoucích 1.tříd 

Den otevřených dveří :                       1. termín - 15.12.2021  zrušen (covid) 

                                                                   2. termín – 6.4.2022 uskutečněn    

Zápis do 1.tříd :                                     20.4.2022, 21.4.2022    

Lyžařský výcvik:                                     10. – 14.1. 2022        Jablonec nad Jizerou 

       14.2. – 18.2. 2022    Jablonec nad Jizerou 

Adaptační pobyty:     5.A, 6.A, 6.B  příměstskou formou ve dnech 2.9. –  

                                                                                                                                                        6.9. 2021 

Ředitelské volno:                         27.9.2021              

 

                                                                          Celoroční  projekt „Bradubická škola“ 

4/ Charakteristika školy   

Ve školním roce 2021/2022 u nás studovalo 569  žáků ve 23 třídách (k 1. 9. 2021) – 
z toho na 1. stupni 310 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 povinně volitelný seminář z dějepisu, seminář z 
fyziky nebo mediální výchovu. 

Od 1.9.2021 byla naše škola pověřena vzděláváním žáků - cizinců prezenčním i 
distančním způsobem.  
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Část školního roku 2021/2022 byla poznamenaná trvající nepříznivou 
epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID – 19. Z tohoto důvodu byla 
mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a MŠMT vyhlašováno screeningové 
testování žáků a zaměstnanců školy.  

V průběhu roku bylo nutné zrušit některé tradiční akce, jeden z lyžařských výcviků, 
setkávání pedagogů a zákonných zástupců, sportovní akce, Dny otevřených dveří atd. 
Bylo pozastaveno zájmové vzdělávání, přerušena činnost Žákovského parlamentu a 
pokud to bylo možné, alespoň některé aktivity a školení byly přesunuty do online 
prostoru.  

Situace se zlepšila v posledním čtvrtletí školního roku, kdy se režim školy začal vracet do 
standardního režimu. Po vypuknutí rusko – ukrajinského konfliktu jsme od března do 
konce školního roku přijali 32 žáků z Ukrajiny se statusem dočasné ochrany. V červnu se 
uskutečnil zvláštní zápis do 1.- 9.ročníku pro žáky z Ukrajiny. Zápisu se zúčastnilo 45 
uchazečů. 

Školní poradenské pracoviště ve složení výchovný poradce, školní psycholog, školní 
metodici prevence sociálně – patologických jevů, pracovnice OSPOD a ředitelka školy se 
zaměřilo na žáky s výchovně - vzdělávacími problémy a na žáky z rozdílného socio - 
kulturního prostředí. 

 

 5/ Přehled oborů vzdělávání 

 

1. - 9. ročník                 ŠVP ZV 

                                                  ZŠ Štefánikova Pardubice 

                                                  č.j. : ZSSTEF-PCE/03-0/2013 

 

                                      1.A – vystoupení pro maminky ke Dni matek 
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6/ Personální zabezpečení činnosti školy  

Ve škole pracuje celkem 73 pracovníků. 

Pedagogických zaměstnanců je 53. Nepedagogických 20.  

Novými členkami učitelského sboru se stali Mgr. Kateřina Červinková a Mgr. Kateřina 

Ryšavá, z mateřské a rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Kristýna Kovačová.  V průběhu 

školního roku odešel Mgr. Bořivoj Hezký a na jeho místo nastoupila od 1.2.2022 Mgr. 

Miluše Málková.  

Na pozici vychovatelky přišla Dora Faltusová a ze zahraničí se do školní družiny vrátila 

Jana Karlová. V průběhu školního roku odešla na mateřskou dovolenou Kristýna 
Mencová, od 1.2.2022 ji nahradila Jana Šenfeldová. 

Jako pedagogické, školní či osobní asistentky u žáků působily Mgr. Hana Herzánová, 

Marika Štaincová, Vlasta Kopecká, Mgr. Zdena Jezdinská, Veronika Rychtecká, Pavlína 
Bednářová (nahrazena Renatou Hovorkovou a poté Petrou Zlesákovou).  

Žákům – cizincům se věnovaly Mgr. Věra Kuncmannová, Mgr. Hana Karcolová, Mgr. Hana 

Smažínková a Mgr. Karolína Lokvencová. Od března Mgr. Ljudvih Dohunek vyučoval 

ukrajinské žáky v rodném jazyce. 

 

Učitelé  -   40 

Příjmení Jméno   Učitelství   

Černohorská Miroslava  třídní učitelka 7.B 

Červinková    Kateřina  třídní učitelka 4.A 

Dohunek Ludvík   vyučující Hv     

Dvořáková Naděžda  zástupkyně ŘŠ pro II.stupeň  

Hezký   Bořivoj  třídní učitel 4.C 

Horáčková  Romana  vyučující ČJ   

Janecká Renata  ředitelka školy 

Janecká  Karolína  třídní učitelka 8.C, školní metodička prevence    

Janoušková Jana   vyučující Aj 

Karcolová        Hana   vyučující žáků s OMJ   

Karešová          Štěpánka  třídní učitelka 5.A, kariérová poradkyně 

Kovačová Kristýna  vyučující Rj 

Kubec   Pavel   třídní učitel 7.A 

Kubecová Jitka   třídní učitelka 3.A, speciální pedagog  
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Kubíčková Zuzana    vyučující Z, Tv 

Kuncmannová    Věra  vyučující žáků s OMJ 

Lokvencová  Karolína  vyučující žáků s OMJ 

Lukešová Kateřina  třídní učitelka 3.B 

Malinová Jana   vyučující na 1.stupni 

Málková  Miluše   třídní učitelka 4.C 

Medková           Jana        třídní učitelka 6.B  

Novotná       Vladimíra   třídní učitelka 2.A   

Ondráčková Jana   třídní učitelka 5.C   

Padior  Lubomír  vyučující M, Inf, Pč  

Pokorná  Adéla   třídní učitelka 8.A  

Pokorná Jana   třídní učitelka 8.B 

Procházková  Markéta  vyučující Aj, výchovná poradkyně  

Ryšavá     Kateřina  třídní učitelka 1.B    

Ryšavá Petra   zástupkyně pro I.stupeň 

Smažínková    Hana    vyučující žáků s OMJ 

Smutná  Zdeňka  vyučující F, Inf, Pg, Pč 

Stoupová Helena  třídní učitelka 2.B 

Stúpalová  Sylva   třídní učitelka 5.B 

Šilarová            Jana       třídní učitelka 4.B  

Škarková Lenka       třídní učitelka 1.A                            

Špulková Lenka   třídní učitelka 9.B, školní metodička prevence  

Šťastná    Jana   třídní učitelka 3.C 

Švecová  Šárka   vyučující Vv, Př    

Urbanová Marcela  třídní učitelka 9.A    

Věříšová Lenka   třídní učitelka 6.A    

Vitvarová Iva   třídní učitelka 8.D    

 

Vychovatelky ŠD -  6 
 

Kazdová  Renata vedoucí vychovatelka    

Faltusová         Dora    
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Jehličková Markéta 

Karlová  Jana 

Mencová Kristýna          MD  

Pešková     Tereza 

Šenfeldová  Jana     

       

Asistentky – 6 

Bednářová Pavlína  

Herzánová Hana 

Hovorková Renata 

Jezdinská Zdeňka 

Kopecká Vlasta 

Rychtecká Veronika 

Štaincová Marika 

Zlesáková Petra   

    

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         
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Hovorková      Renata       

Novotná Věra         

Rochlová Venuše 

        

Školní jídelna -  8 
 

Bernatová  Simona 

Hadrabová      Martina 

Janatová Marie         

Jandíková  Dagmar          

Kůřová Lucie         

Petrželová Iva         

Semínková Marcela        

Trosterová Marcela        

 

Potravinová pomoc pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)  
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7/ Zápis k povinné školní docházce 

 Zápis do 1.tříd proběhl prezenčním způsobem ve dnech 20.4. a 21.4.2022. Do 1. tříd se na ZŠ 

Štefánikova hlásilo 62 žáků (z toho 8 odkladů).  Přijato bylo 44 žáků. Rodičovská schůzka 

zákonných zástupců žáků 1.tříd se uskutečnila 21.6.2022. 

V mimořádném termínu se konal zápis pro žáky z Ukrajiny do budoucích 1.- 9.ročníků, který 
proběhl ve středu 15.6.2022. O umístění žádalo 45 žáků. 

                                          

         

                                                                                                            Hororový den  

 

8/ Výsledky vzdělávání žáků 

Povinnou školní docházku dokončilo ve školním roce 2021/2022 celkem 54 žáků – dva ze 

sedmého ročníku, jeden z osmého ročníku (Lex Ukrajina) a 51 z devátého ročníku.  Všichni 

pokračují ve vzdělávání na středních školách nebo učilištích. Na gymnázia v Pardubicích, 

Chrudimi a v Hradci Králové odchází 13 žáků, na středních školách pokračuje ve vzdělávání 

25 žáků a na učilištích 15 žáků. Jedna žákyně ze sedmého ročníku si nepodala přihlášku na 
žádnou školu. 

Dva žáci z Ukrajiny byli na základě upravených podmínek pro přijímání žáků podle Lex 

Ukrajina přijati na učební obory, na učiliště odchází pouze jeden z nich. Důvodem malého 

počtu zájemců o střední stupeň vzdělávání ze strany ukrajinských žáků jsou nedostatečné 

znalosti v matematice a jazyková bariéra při studiu, ze strany škol především nezájem o žáky 

s OMJ.  

Z pátých tříd bylo přijato na osmileté gymnázium 7 žáků. 

Celkem ukončilo školní rok 585 žáků, z toho 322 s vyznamenáním. Neprospěli 4 žáci.  
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                                            Kurz jízdy na paddleboardech Kunětice - Pardubice 

 

9/ Školní poradenské pracoviště   

 
Výchovný poradce 
 
Výchovná poradkyně vedla evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy  
těmto žákům byla poradenskými zařízeními doporučena podpůrná opatření prvního až 
třetího stupně, a zároveň také vyrovnávací opatření v podobě speciální pedagogické 
péče či doučování. Všichni pedagogičtí pracovníci byli vždy seznámeni s novými 
doporučeními žáků s podpůrnými opatřeními.  
K žákům se závažnějšími poruchami byl přidělen asistent pedagoga a tito žáci byli 
vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, které byly v případě potřeby 
upravovány či doplňování v průběhu školního roku. Jednalo se o šest žáků z prvního 
stupně.  
Výchovná poradkyně poskytovala metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům 
s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů a plánů podpůrných 
opatření. Ve třídách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla prováděna 
hospitační činnost s následnou konzultací s vyučujícími, a to z důvodu zhodnocení 
účelnosti nastavených podpůrných opatření. 
V rámci spolupráce s třídními učiteli, vyučujícími a školní psycholožkou byli vyhledáváni 
žáci s poruchami učení a chování a tito byli po dohodě se zákonnými zástupci objednáni 
na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny, popř. speciálního pedagogického 
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centra. V případě potřeby byl takovýmto žákům do doby vyšetření v poradně vytvořen 
Plán podpůrných opatření prvního stupně.  
U dvou žáků bylo diagnostikováno pedagogicko-psychologickou poradnou nadání 
v oblasti matematiky a všeobecného nadání a těmto žáků byla věnována individuální 
péče jako podpora v rozvoji jejich nadání.  
Všichni žáci školy měli možnost individuální konzultace týkající se výchovných, 
výukových nebo osobních problémů.  
 
 

Zpracovala Mgr. Markéta Procházková, výchovná poradkyně 
 

Školní psycholog 

V roce 2022 je to již 10 let, kdy jsem nastoupila do školy na pozici školního psychologa, a 

i v tomto roce jsem se snažila pokračovat v aktivitách, které s touto pozicí souvisí, což 

jsou individuální konzultace, krizové intervence, práce s rodinou atd.  

Bohužel i tento školní rok byl ještě poznamenán událostmi, které souvisí s opatřeními 

v době šíření nemoci Covid-19. I nadále se projevovaly problémy spojené se ztrátou 

sociálních vztahů a kontaktů, vyšší závislostí dětí na sociálních sítích a horší vzájemnou 

komunikací.  

Děti se na mě nejčastěji obracely se vztahovými problémy, a to jak v rodině, tak mezi 

kamarády, dále se jednalo např. o kariérové poradenství a výukové obtíže (např. najít 

vhodný styl učení). Bohužel i v tomto roce jsem řešila případy spojené s poruchami 

příjmu potravy a sebepoškozováním. V neposlední řadě je to i závislost na sociálních 

sítích a počítačích obecně, s čímž se na mě opakovaně obracejí i rodiče našich žáků.  

V tomto školním roce jsem byla součástí Školního poradenského pracoviště při ZŠ 

Štefánikova, které se pravidelně scházelo ve složení ředitelka školy, školní metodik 

prevence, výchovný poradce, školní psycholog a zástupce OSPOD.  

Často se na mě obraceli zákonní zástupci, děti, ale i pedagogové naší školy, pracovala 

jsem také s třídními kolektivy.   

Velice často spolupracuji s odborníky mimo školu, a to jak z PPP v Pardubicích, Ústí nad 

Orlicí, Hradce Králové, SVP Pyramida, SPC Svítání, OSPOD, PČR, ale i s různými 

neziskovými organizacemi (Most, DaR, Charita). V tomto školním roce se bohužel ještě 

více ukázalo, jak špatně systémově je podchycena pomoc dětem, které potřebují 

psychiatrickou péči, kdy buď není dostatek odborníků nebo je čekací lhůta na odborné 

vyšetření i čtyři měsíce. 

 

     Zpracovala Mgr. Hynková Simona, školní psycholog 

 

Školní metodik prevence 

                    Ve školním roce 2021/2022 pracovala žákovská rada opět složená ze 

zástupců 5. - 9. ročníků. Většina z nich pracovala uspokojivě a spolehlivě. Členové se 

v rámci možností (proticovidová opatření a omezení styku žáků napříč třídními 

kolektivy) aktivně podíleli na realizaci i přípravách jednotlivých akcí, předkládali nové a 

zajímavé podněty pro další činnost.  
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Celoroční soutěže NNN = Nuda Nám Nehrozí aneb Hrátky za školními vrátky se 

účastnily třídy II. stupně a 5.ročník.  Součástí soutěže byly postřehové hry, soutěže ve 

výzdobě tříd apod. Mimo soutěž pomáhali zástupci ŽR organizovat Hororový den, 

Mikulášskou nadílku ve škole, ve školní družině, Vánoční dílny, Jarní dílny, sportovní 
dny či sběr papíru. Proběhly besedy s Městskou policií Pardubice. 

Ve snaze zlepšit atmosféru ve škole v době nepříznivé covidové situace si pro žáky 

vedení školy s pedagogickým sborem připravilo celoroční projekt v duchu Harryho 

Pottera. Jednotlivé třídy byly rozděleny do čtyř kolejí, které mezi sebou měřily síly 

v nejrůznějších aktivitách. Získávaly plusové i mínusové body. Tento celoškolský a 

celoroční projekt vyvrcholil na konci června Bradubickým pohárem, kdy si žáci měřili 

svoji fyzickou zdatnost a znalosti o knihách Harryho Pottera. Vítěz (kolej Zmijozel) 

získal celkové prvenství a sladkou odměnu. Další pořadí: Nebelvír, Mrzimor, Havraspár. 

Jako účinný nástroj prevence šikany a rizikového chování 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: 

5. A – 1.B,     6. B – 1. A,      7. A – 3. B,     7. B – 3. C,     8. A – 2. B,      8. B – 2. A,      8.C -3. A,   
8. D – 4.A,      9. A – 4. B        9. B – 4.C     

V Dětském parlamentu nás zastupovali žáci Magdaléna Vlastníková (7.B) a Jonáš Pilař 

(8.B). 

V pondělí 7. března 2022 byla ve všech třídách věnována třídnická hodina problematice 

válečného konfliktu na Ukrajině, vyučující se dále věnovali kolektivům i jednotlivcům  
podle potřeby a v souvislosti s přijímáním žáků s vízem strpění.  

Jednoznačně pozitivní vliv na chování žáků má skutečnost, že jsme „školou bez mobilů“. 

Žáci nemají mobily ani při vyučování ani o přestávkách.  

 I když v jednotlivých třídách neustále roste počet žáků – cizinců (v letošním roce i 

Ukrajinců) a žáci i učitelé musí překonávat jazykovou bariéru a odlišnosti socio-

kulturního prostředí, začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem se nám daří a 

považujeme ho za úspěšné. 

                        Zpracovaly: Mgr. Lenka Špulková, Mgr. Karolína Janecká 

          školní metodičky prevence soc. – patologických jevů 

 

Kariérová poradkyně 

Kariérová poradkyně Mgr. Štěpánka Karešová se pravidelně zúčastňovala školení 

výchovných a kariérových poradců a exkurzí.  Žákům předala katalogy, letáčky a další 

materiály k výběru povolání. Další informace jsou žákům k dispozici na aktualizované 

nástěnce určené pro výběr povolání. 

Třídní kolektivy osmého a devátého ročníku byly na exkurzi v Labské hotelové škole, 

jednotlivci na soutěžích v počítačové grafice na SPŠE Pardubice a zájemci na Veletrhu 
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škol a dnech otevřených dveří jednotlivých středních škol.  V rámci projektu IKAP 

vybraní žáci 7. a 8.ročníku navštívili Střední zdravotnickou školu v Pardubicích. Oba 

třídní kolektivy 9.ročníku se v říjnu věnovali kariérovému poradenství na Úřadu práce 

v Pardubicích.  

Žáci měli možnost požádat o testy kariérového poradenství mj. školní psycholožku Mgr. 

Hynkovou nebo kontaktovat poradenská pracoviště mimo školu. 

V říjnu dostali přihlášky žáci, kteří se hlásili na střední školy umělecké nebo sportovní 
s talentovou zkouškou. 

V únoru obdrželi přihlášky na střední školy žáci 9.ročníků, uchazeči o studium na 

osmiletém gymnáziu a vycházející žáci ze 7. a 8.ročníku, kteří splnili 9 let povinné školní 

docházky. 

V závěru školního roku se kariérová poradkyně individuálně věnovala ukrajinským žákům, 
kteří podle Lex Ukrajina žádali o přijetí ke střednímu vzdělávání na českých školách. 

                                                            Zpracovala Mgr. Štěpánka Karešová, kariérová poradkyně 

 

                                                                                                          

 

                                                                     Třídní výlet 1.A – Ústí n.Orlicí 

 

10/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků musel být v průběhu školního roku 
přizpůsoben aktuální situaci.  
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Některá školení se uskutečnila, termín některých se měnil, některá byla zrušena a jiná 
nahrazena online vzděláváním.  
 
Pravidelně se dalšího vzdělávání účastnili pracovníci školního poradenského pracoviště 
(školní psycholožka, výchovná poradkyně, školní metodik prevence, kariérová 
poradkyně), školení systému Bakalář se opakovaně účastní PaedDr. Jana Pokorná a Bc. 
Eliška Zelinková.  
 
Vedení školy, vyučující informatiky i někteří vyučující I. stupně absolvovali v několika 
termínech online školení k novému pojetí výuky informatiky a základům algoritmizace. 
  
Část pedagogického sboru se zúčastnila různých seminářů, které proběhly v rámci  
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17 
047/0009702, například školení „Jak správně pečovat o svůj hlas“. 
 
Průběžně se vedení školy a učitelé žáků s OMJ účastní školení věnovaných začleňování, 
organizaci, financování či výuce a metodické podpoře přípravy žáků – cizinců.  

Vzhledem k většímu počtu nových zaměstnanců nastupujících od 2. pololetí školního 
roku proběhlo školení BOZP mimořádně v termínu 1.2.2022. 
 
Již tradičně se celý pedagogický sbor zúčastnil v přípravném týdnu nového školního 

roku výjezdního pobytu v Podlesí u Sněžného ve dnech 29. - 30.8.2022. Z důvodu 

stoupajícího počtu žáků s poruchami příjmu potravy či sebepoškozováním byli 

pedagogové v Podlesí proškoleni pracovnicí PPP v Pardubicích Mgr. Klárou Moravcovou 

na téma „Psychické poruchy u dětí“.  

 

Na další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme v roce 2021 vynaložili částku ve 

výši  35 597,- Kč. 

     

  

                                                                 Třídenní worskhop v Terezíně – 8. ročník 
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11/ Aktivity  a prezentace školy na veřejnosti  

 

Matematika 

9.A, 9.B - projekt „Rozumíme penězům“  

soutěže: 

Matematická olympiáda: 

 Z7 Šmíd Ladislav (7.B)   4. místo v okresním kole (úspěšný řešitel) 

 Z8 Karešová Karolína(8.B)   11. místo v okresním kole 

 
Matematický klokan: 

 

                Vojtěch Večerník (5.C)    1.místo v okresním kole 

 

Logická olympiáda: 

 

                Vojtěch Večerník (5.C)                postup z kola krajského do celostátního (Praha) 

 

 

 
Chemie 

 

15.ročník regionálního kola „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ – kategorie jednotlivců: 

 

Vojtěch Dymák, Martin Mikeska a Jakub Klátil (všichni z 9. A) – postup do regionálního kola 

 

Projektová část soutěže: 

 

Jiří Dvořák (9. B), Nicol Mrázková (9. B), Míša Vlčková (9. B) 

 

 Kassius Kubový (9. B), Monika Komínková (9. A) 

 

 Julie Pospíšilová (9. A) a Kateřina Prausová (9. A)  

 

         pásmo „Zázračný inzulín“         5.místo v kategorii Nejlepší projekt 

 

 

ROAD SHOW - žáci 9. ročníku - efektní pokusy představené zástupci SPŠCH Pardubice (19. 11. 

2021) 

  

Biologie 

Školní kolo biologické olympiády - kategorie D ( 6. a 7. ročník):  

 1.místo – Viktorie Isakova (7.B) 
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kategorie C (8. a 9. ročník): 

1.místo -  Jaroslav Müller (9.A) 

2.místo  – Karolína Karešová (8.B) 

3.místo – Jana Tetřevová (8.A)  

Školní kolo přírodovědné poznávací soutěže: 

6. ročník – 1. Lukáš Jarka (6.B) 

                     2. Josef Lejsek (6.B) 

                     3. Veronika Beránková (6.A) 

7. ročník -   1. Matyáš Kazda (7.A) 

                      2. Barbora Fraňková (7.A) 

                      3. Tomáš Pavlík (7.B) 

8. ročník  -   1. Jakub Jan Horák (8.C) 

Žáci se společně s nejlepšími spolužáky z 1. stupně zúčastnili postupového kola v DDM Delta 
Pardubice. 

 

Český jazyk  

Školní kolo olympiády v českém jazyce: 

1.místo – Jonáš Pilař (8.B) 

2.místo – Nicol Mrázková (9.B) 

3.místo – Julie Pospíšilová (9.A)   

 

Anglický jazyk 

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce: 

7.místo - Ondrej Horváth (7.A)   kategorie I.A 

13.místo - Natálie Benetová (8.A)  kategorie II.A  

 

Ruský jazyk 

 Školní kolo olympiády v ruském jazyce: 

 1.místo – Nicol Mrázková (9.B) 

2.místo -  Michaela Vlčková (9.B) 

 3.místo – Martin Mikeska (9.A) 

Krajské kolo Puškinova památníku – hudební projev: 
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1.místo – Kateřina Křížová (7.B) 

  Nicol Pešková (7.A) 

  Eliška Koberová (7.B) 

 

Německý jazyk  

Školní kolo olympiády v německém jazyce: 

1.místo – Karolína Karešová (8.B) 

2.místo – Barbora Křivská (8.C) 

3.místo – Jan Vlastník, Václav Fedák (oba 8.C)  

 

Okresní kolo olympiády v německém jazyce (kategorie ZŠ II.A):  

1.místo – Karolína Karešová (8.B) 

5.místo – Barbora Křivská (8.C) 

 

Krajské kolo olympiády v německém jazyce (kategorie ZŠ II.A): 

2.místo – Karolína Karešová (8.B) 

 

žáci 7. ročníku - projektový den organizovaný Goethe-Zentrum Pardubice: 

1.místo -  interaktivní hra „Autobahnspiel“ (reálie německy mluvících zemí)  

Dějepis  

Školní kolo olympiády v dějepisu: 

1. místo – Jana Tetřevová (8.A) 

2.místo -  Jakub Klátil (9.A) 

 3.místo - Jaroslav Müller (9.A) 

Okresní kolo (online)  

7.místo - Jana Tetřevová  (8.A) 

Žáci z 9.A (5) se zúčastnili putování „Oheň (bez)naděje“ k uctění obětí z Lidic, Ležáků a 

k 80.výročí operace Anthropoid ve dnech 20.-22.6.2022.  

 

Zeměpis  

Ze školního kola zeměpisné olympiády postoupili do okresního kola:  

Inna Dospělová (6.A) 
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Nela Mokřížová (6.A) 

Ladislav Šmíd (7.B) 

Karolína Karešová (8.B) 

 

Okresní kolo olympiády v zeměpisu: 

2.místo - Ladislav Šmíd (7.B)   

 

Krajské kolo olympiády v zeměpisu:  

4.místo – Ladislav Šmíd (7.B) 

 

Šachy 

Krajský přebor družstev škol v šachu: 

1.místo – kategorie 1.-5.ročník           postup do celostátního finále 

 

Orientační běh  

Přebor škol v orientačním běhu: 

2.místo – krajské kolo  Anežka Olmrová (5.B) 

Johana Stryková (5.C) 

Zuzana Stryková (3.A) 

 

Na ocenění zřizovatelem za úspěchy ve školním roce 2021/2022 byli navrženi tito žáci: 

V kategorii vědomostní soutěže vyhlašované MŠMT: 

Ladislav Šmíd – 2.místo v okresním kole a 4.místo v krajském kole Olympiády v zeměpisu  

Karolína Karešová – 1.místo v okresním kole a 2.místo v krajském kole Olympiády v německém 

jazyce 

Vojtěch Večerník – 1.místo v okresním kole Matematického klokana, postup z krajského kola 

Logické olympiády do kola celostátního  

Tomáš Hrdlička, Jiří Hlaváček, Tomáš Staněk, Ondřej Suchánek – 1.místo v krajském kole 

Přeboru družstev škol v šachu  - postup do celostátního finále (z důvodu nedostupnosti a velké 

vzdálenosti jsme se celostátního finále nezúčastnili) 
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                                                                          Prvňáčci v Krajské knihovně v Pardubicích 

 

Účast na akcích a akce pořádané školou: 

Září 

Příměstské adaptační kurzy – 5.A, 6.A, 6.B 

Třídní výlet – 6.B 

Muzikoterapie – 1.A, 1.B   „Ukládání broučků ke spánku“ - školní družina 

Liga základních škol v orientačním běhu          „Sherlock v nesnázích“ 

Workshop Paměti národa – 9.A  „Byli to vaši sousedé“ – divadlo Exil  

VČD – slavnostní oceňování nejlepších pedagogů   

Celodenní výlet školní družiny – park Mirakulum  

         

Říjen 

Galerie u Jonáše – 5.ročník 

Exkurze – 9.ročník    Labská hotelová škola Pardubice 

Výtvarná soutěž – „Čím chci být, až budu velký/á“                školní družina 

Interaktivní výstava „Poznej své tělo“                    4., 8. ročník 

Kariérové poradenství – 9.ročník    Úřad práce Pardubice 

Celodenní výlet – ZOO Jihlava   školní družina 
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Listopad  

Hororový den 

Slavnostní zahájení provozu nového školního hřiště 

Planetárium Hradec Králové – 5. ročník 

Východočeské muzeum – 6.ročník 

Kouzelná noc v Bradubicích – spaní ve školní družině 

Workshop Poezie do škol – 6.ročník 

Peklo Čertovina – 3.ročník  

Chemie hrou – SPŠCH Pardubice – 9.B 

 

Prosinec 

Mikulášská nadílka – školní družina  

Workshop „Vezmeme se za ruce“ – 8.B 

IKAP – návštěva Střední zdravotnické školy v Pardubicích  

Mázhaus „České tradice od podzimu do zimy“ – školní družina   2.ročník 

Památník Zámeček – 5.A  „Vánoce v protektorátu“ 

 

Leden 

Lyžování se Ski Fanatic 

Barevný den – oblečení v barvách jednotlivých kolejí Bradubic           akce ŽR 

Lyžařský výcvik 7.ročníku 

VČD – představení  „Tři veteráni“              3. – 8. ročník 

Solná jeskyně – školní družina 

Beseda v Krajské knihovně v Pardubicích – 1.ročník 

Pexesománie – školní družina 

 

Únor 

Městská radnice – „Příběh bílého zlata“                   4.,5.ročník 

Solná jeskyně – školní družina 

Filmové představení „Raya a drak“ – školní družina 
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Lyžařský výcvik – 8.ročník 

Památník Terezín – třídenní worskhop   8.ročník 

 

Březen 

Celý měsíc probíhal projekt Kniha nad zlato 2022 – „Komenský v Bradubicích“ 

Krajský přebor družstev škol v šachu – Svitavy 

„Kouzla a čáry nejen z Bradavic“ – školní družina 

Společná večeře všech zaměstnanců školy ke Dni učitelů – Restaurace sv. Patrik 

VČD – slavnostní představení ke Dni učitelů a slavnostní oceňování nejlepších pedagogů 

Noc s Andersenem – spaní ve škole              3.A, 3.B 

Turnaj ve vybíjené – školní družina 

  

Duben 

Finanční gramotnost – Abeceda peněz                         2.,4.ročník 

Jarní dílny a Velikonoční jarmark – setkávání s rodiči 

Celodenní výlet – park Na Větvi v Hradci Králové  školní družina 

Projekt Zdravá noha – 1.ročník 

Kulturní dům Hronovická – minimuzikál    2.B 

Puškinův památník HK – krajké kolo 

Plavecký výcvik – 4.ročník 

Floristický kurz pro pedagogický sbor 

Slavnostní oceňování nejlepších žáků za rok 2020/2021 Univerzita Pardubice 

Den Země – mobilní Trilopark                    2. – 5. ročník 

                        Živost skla – VČM                    6.A, 6.B, 7.A 

                        Mikrosvět – Ekocentrum Paleta         7.B 

                        Národní muzeum Praha – expozice Zázraky evoluce aj.  8.A, 8.B, 8.D 

                        Čistírna odpadních vod Rybitví         9.A, 9.B 

Čarodějnická stezka – školní družina  
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Květen 

Plavecký výcvik – 3.,4.ročník 

Celodenní výlet do IQ-landie Liberec                5.ročník 

Opékání špekáčků v parku Na Špici – školní družina  akce pro děti a rodiče 

1.A – vystoupení pro maminky ke Dni matek 

Fotografování tříd 

Malování na hedvábí – 7.ročník 

Šamanské bubnování – školní družina  

Barevné volby 

Exkurze do keltského parku – Nasavrky   6.ročník 

ABC klub Na Olšinkách – 7.ročník/němčináři  soutěž 

Planetárium HK – exkurze     9.ročník  

Tematický den ŽR – „Den bez batohů“ 

Hokejbalový turnaj – školní družina 

Škola v přírodě – 2.A, 2.B, 4.B, 3.A, 3.B 

Školní výlet – 8.D, 7.B 

Zdravá pětka – 3.C 

Divadlo Na Vinohradech Praha – 8.,9.ročník  „Romeo a Julie“ 

Národní muzeum Praha – exkurze    7.A 

 

Červen 

Třídní výlet – 1.A, 1.B, 6.B, 6.A, 9.A 

Plavecký výcvik – 3., 4.ročník 

DDM Delta – přírodovědná soutěž 

VČM – exkurze        7.A 

Dětský den – odpoledne plné soutěží a her                           školní družina 

Besedy s Městskou policií Pardubice   4. - 9.ročník  

Puškinův památník Praha – celostátní kolo  

Škola v přírodě – 5.A, 5.B, 5.C 

Den zdraví na SZŠ – 3., 4.ročník 
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Přírodovědná exkurze – 4.C 

Finanční gramotnost – 9.ročník 

Labská hotelová škola – 8.ročník  exkurze 

Spaní ve školní družině – 3.,4.ročník 

Oheň (bez)naděje – vybraní žáci 9.ročníku            Chelmno, Lidice, Ležáky, Praha, Lodž 

Veslování na trenažeru – soutěž   5.ročník 

Pasování na čtenáře – Krajská knihovna v Pardubicích  1.A, 1.B 

Sportovní den – areál Na Olšinkách 

Kurz jízdy na paddleboardech – 8.A, 8.B, 8.C, 9.A 

Celostátní kolo Battlefieldu – Ležáky   9.A 

Celoškolní soutěž o Bradubický pohár 

Loučení s 9.ročníkem – ABC klub Na Olšinkách  

 

Červenec 

Školní příměstské tábory: 

18.7. – 22.7. 2022    Tvořivý tábor 

18.7. – 22.7. 2022    Letní škola češtiny (pro žáky-cizince) 

25.7. – 29.7. 2021    Anglický příměstský tábor s rodilými mluvčími 

    

 

                                             Výtvarná soutěž ke konání 131. Velké pardubické 
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12/ Zapojení školy do projektů 

Realizujeme projekty OPVVV  

Ve školním roce 2021/2022 jsme byli zapojeni do projektu s názvem Společně do 
Evropy. Projekt pomáhá škole při společném vzdělávání žáků, a to možností 
personálního posílení o školního asistenta a školního psychologa. 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017973 

Doba realizace: 1. 1. 2021 až 31. 12.2022 

Rozpočet: 1 060 500,00 Kč 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Projekt bude ukončen: 31.12.2022 

 

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. 

Školní celoroční projekt „Škola v Bradubicích“ 

Po celý školní rok byly jednotlivé třídní kolektivy rozděleny do bradubických kolejí. 

Nebelvír zastupovaly třídy 1.B, 3.A, 3.C, 5.A, 7.B, 8.C. Zmijozel reprezentovaly 2.A, 4.B, 

5.C, 6.A, 8.B a 9.A. Do Mrzimoru byly vybrány třídy 2.B, 3.B, 5.B, 7.A a 8.A. Do Havraspáru 

vybral náš kouzelný klobouk  1.A, 4.A, 4.C, 6.B, 8.D a 9.B. Koleje mezi sebou bojovaly o 

Bradubický pohár.  

V rámci tohoto projektu se v měsíci březnu uskutečnil tradiční měsíční projekt Kniha 

nad zlato 2022 u příležitosti 430.výročí narození J. A. Komenského nazvaný „Komenský 

v Bradubicích“.  V rámci tohoto projektu probíhala ve všech třídách tvorba učebnic podle 

Komenského zásad. V jednotlivých hodinách se žáci a vyučující věnovali učiteli národů 

na základě dvou zapůjčených výstav – Komenský v komiksu  a Odkaz J. A. Komenského – 
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Vzdělávání pro všechny (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – 

Praha). 

Všechny aktivity směřovaly ke Kouzelnému pátku 1.4., kdy jsme se učili podle 

„kouzelného rozvrhu“ a žáci přišli oblečení v barvách jednotlivých kolejí Bradubic.  

 

 

                                                   

 

                                           Barevné volby – podepsání koaliční smlouvy mezi 9.A a 9.B 

 

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). 

V rámci kariérového poradenství navštěvují třídy 9.ročníku Úřad práce v Pardubicích. 

Navázali jsme úzkou spolupráci s Labskou hotelovou školou nejen formou exkurzí, ale také 

pedagogickou spoluprací v rámci učitelského sboru.  

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. V tomto školním roce se jednalo o 11 
žáků.  



Výroční zpráva školy ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 

28 
 

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 nebo při poskytování tlumočnických služeb při jednání se zákonnými zástupci.  

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.  

Využíváme nabídky pořadů v Krajské knihovně v Pardubicích, která mj. organizuje pro 
naše prvňáčky slavnostní Pasování na čtenáře.  

V letošním školním roce jsme navázali na spolupráci z předchozích let se společností Ski 

fanatic. V lednu a únoru se tak opět mohly konat výjezdy našich žáků v pondělí v odpoledních 

hodinách s výukou lyžování a jízdy na snowboardu.  

Nadále spolupracujeme s Československou obcí legionářskou, pokračujeme v tradičních 

akcích.  Díky lepší epidemiologické situaci se v závěru roku mohl uskutečnit tradiční závod 

Battlefield, pro Pardubický kraj v Larischově vila a památníku Zámeček. Díky vítězství 

jednoho z našich družstev se žáci 9.ročníku mohli zúčastnit celostátního finále v Ležákách. 

Několik z nich se v červnu připojilo k putování „Ohně (bez)naděje“ do polského Chelmna 
k uctění obětí hyedrichiády.  

V závěru školního roku jsme byli osloveni Univerzitou Palackého v Olomouci s žádostí 
o spolupráci v Mezinárodním výzkumném projektu Světové zdravotnické organizace 
(WHO)– The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) ve školním roce 
2021/2022. 
 

 

                     Mázhaus – výstava Bílé zlato (výroba porcelánu Rosenthal) 
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14/ Distanční výuka  

I letošní školní rok byl poznamenaný nepříznivou situací díky šíření nemoci způsobené 

virem Covid – 19, proto i nadále v jednotlivých kolektivech probíhala střídavě distanční 

a prezenční výuka. Třídy se velice často učily hybridním způsobem, tzn. část žáků měla 
ve škole prezenční vyučování a žáci v karanténě se učili online distančním způsobem. 

Distanční výuka byla vedena ve všech ročnících přes platformu Microsoft Teams.  

Kromě průběžného testování se nařízením vlády uskutečnilo několik plošných 

screeningových testování – 1.,6. a 9. září 2021, u žáků prvních tříd 2., 6. a 9. září 2021. 
          

15/Školní družina 
 

Školní družinu navštěvovalo 175 žáků, zařazených do 6 oddělení. 

Pracovalo zde 6 vychovatelek, které spolupracovaly s pedagogy z 1. stupně ZŠ. 

Společně konzultovali výuku, pro správný soulad témat s ŠVP.  

Ve školní družině, v rámci inkluzivního vzdělávání, působily i paní asistentky. 

Žáci ze školní družiny využívali školní hřiště, hřiště školní družiny, hřiště v Tyršových 

sadech a v Macanově ulici, tělocvičnu a keramickou dílnu. 

Zájmové kroužky ŠD:  

                  Plavání pro plavce i neplavce v Aquacentru Pardubice 

                  Keramika/tvoření s hlínou/ 

                  Šikovné ručičky/výtvarné a pracovní činnosti/ 

                  Lezecká stěna/základy lezení, sportovní hry/ 

                  Dramatický kroužek/základy mluveného projevu/ 

     Míčové hry/vybíjená, florbal, fotbal/ 

     Orientální tanec/hudebně-pohybové dovednosti/ 

 
Na začátku září pokračovala spolupráce s Českým hokejbalovým svazem a díky tomu 

jsme měli možnost uspořádat hokejbalový turnaj, prostory nám poskytla Základní škola 

Závodu Míru. Navštívila nás paní Markéta Havlová s velmi zajímavou muzikoterapií na 

téma – „Ukládání broučků ke spánku“. Na den ředitelského volna připravily paní 

vychovatelky výlet do zábavního parku Mirakulum. 

 

V měsíci říjnu proběhla názorná a poučná ukázka správného čištění zubů s odborným 

výkladem od studentů fakulty zubního lékařství v Hradci Králové. 

V době podzimních prázdnin paní vychovatelky připravily výlet do ZOO Jihlava. Žáci si 

užili celý den poznáváním života zvířat nebo volnou zábavu na herních prvcích v areálu. 
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Listopad jsme zahájili oslavou  svátku „Halloween“. Akce se konala v tělocvičně školy. 

 

V prosinci žáci nepřišli o tradiční nadílku, protože nás navštívil Mikuláš, anděl a čert.  

V prostorách pardubického Mázhauzu jsme si spolu s žáky osvěžili české tradice „Od 

podzimu do zimy“. 

K Vánocům patří výzdoba ŠD, poslouchali jsme koledy, vyráběli přáníčka a malé dárečky.  

 

V lednu jsme navštívili solnou jeskyni. Postupně se vystřídala všechna oddělení, a tak 

jsme posílili imunitu a zdraví žáků. Dále jsme pro žáky připravili trénink paměti soutěží 

v pexesu. 

 

V únoru jsme navštívili kino, tentokrát nás potěšil film „Raya a drak“. 

 

Březen jsme osvěžili působivým vystoupením kouzelníka a jeho asistentky pod názvem 

„Kouzla a čáry nejen z Bradavic“. 

Konec měsíce byl ve znamení turnaje ve vybíjené, která se konala v tělocvičně školy. 

 

V dubnu se ŠD podílela na Velikonočních dílnách v budově školy. V dílničce školní 

družiny se vyrábělo z keramiky. Návštěvníci si kromě tvoření mohli prohlédnout jarní 

výzdobu a vychutnat si pohodovou atmosféru. Velikonoční prázdniny si žáci užili na 

výletě v Parku Na Větvi, který nabízí spoustu zábavy a atrakcí. Zážitkem byla pro nás 

všechny akce v parku Na Špici, kde jsme si užili nádherné odpoledne s rodiči při „Pálení 

čarodějnic“ a opékání vuřtů.  

 

V květnu nám zástupci Českého hokejbalového svazu nainstalovali na školní hřiště 

mobilní hokejbalovou plochu a celým turnajem nás profesionálně provázeli. Žáci si tak 

osvojili pravidla sportovního chování a soutěžení a také upevnili fyzickou zdatnost.  

Další akcí měsíce bylo „Šamanské bubnování“, protože se chceme soustředit nejen na 

sportování, ale i na duševní stránku žáků. 

  

Měsíc červen byl zasvěcen jako každý rok „Dětem“. Dárkem k MDD bylo sportovní 

odpoledne plné zábavy.  

 

Na závěr školního roku bylo pro žáky 3. a 4. tříd připraveno velmi populární nocování 

v družině, kterému předcházela procházka po Tyršových sadech. 

 

V tomto školním roce několik studentek středních pedagogických škol vykonávalo v naší 

družině svoje povinné praxe.  

                                                               Zpracovala Renata Kazdová, vedoucí školní družiny 



Výroční zpráva školy ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 

31 
 

 

                                                Barevné volby – třída 9.A 

 

 

16/ Česká školní inspekce 

ČŠI provedla online formou dne 2.6.2021 inspekční činnost zaměřenou na získávání a 

analýzu informací o činnosti naší školy v období po návratu žáků k prezenčnímu 

vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona. 

 

 

17/ Základní údaje k hospodaření školy za rok 2021 

 

Mzdové  prostředky v Kč 

- limit mzdových prostředků pro rok 2021 činil    31.881.605 

z toho OON                367.396 

platy           31.514.209 

uvedené mzdové  prostředky i  OON jsme v roce  2021 vyčerpali, v průběhu roku jsme 

vrátili pouze částku ve výši  49.396, Kč – nevyčerpané prostředky na  podporu integrace 

cizinců     

 

další mzdové prostředky, které jsme během roku 2021 obdrželi nad rámec limitu 

- uz 14007  Integrace cizinců        110.800 

- uz 33063  „Společně do Evropy „         585.010                       

- OA pro ŠJ                           84.839 

- cizinci ROP            448.500 
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z provozních prostředků MMP            264.096 

 

Celkové mzdové prostředky  vyplaceny  v roce 2021                      32.975.746 

 

2. a) Náklady celkem v Kč      54.357.148 

 

- hlavní činnost       54.271.285 

- doplňková činnost              85.863 

 

z toho náklady hrazené MMP               8.972.005,85 

501 -  materiál celkem 3.239.355 
-        potraviny 2.278.743 
-        ostatní materiál ZŠ 934.864 
502 – energie celkem 2.166.242 
511 – oprava, údržba 1.450.250 
513 – reprezentační fond 6.180 
518 – služby nevýrob. povahy 706.987 
521 – mzdy 
 

264.096 
 

524 – zákonné sociál. pojištění 51.788 
527 – FKSP, ostatní 15.483 
549 – ostatní náklady 103.490 
551 – odpisy  376.446 
557 -  Women for women 30.798 
558 - DDHM  586.638 

 

 

z toho náklady hrazené MŠMT             45.385.143  

501 – materiál  celkem 1.000.127 
- učebnice, školní potřeby 249.624 
- učební pomůcky 720.503 

512 – cestovné 16.128 
518 – ostatní služby 1.490 
521 – mzdové náklady  32.711.650 
524 – zdrav. a soc. pojištění  

10.791.276 
525 – zákonné pojištění 125.679 
527 – FKSP 738.793 

 

 Výnosy celkem v Kč     54.635.504 

- hlavní činnost       54.542.537 

- hospodářská činnost                92.967 

602 -  výnosy z prodeje služeb celkem 2.375.620 
- potraviny  1.939.919 

- ŠD 347.330 
- kroužky 

 
74.330 

 
603 – pronájem celkem 19.295 
648 – použití RF 
648 – požití IF 

27.343 
770.566 
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649 – ostatní výnosy z činnosti  celkem 463.162 
z toho  –  věcná režie ŠJ 330.616 

-    osobní režie ŠJ 101.067 
-    ostatní 31.479 

662 – úroky 2.778 
672 – dotace MMP 5.719.720 
672 – EU úz 33063 585.010 
672 – dotace na provoz KÚ úz 33353 44.561.128 

z toho podpora návratu žáků do škol 85.396 

672 – integrace cizinců úz 14007 123.200 

 

 

 

V roce 2021 jsme z provozního příspěvku v průběhu roku hradili potřebné neinvestiční výdaje 

na provoz, údržbu a opravy budovy základní školy i školní jídelny.  Jednalo se hlavně o výměny 

podlahových krytin a elektroinstalační práce. Finanční částky na opravu a údržbu jsme hradili 

částečně z investičního fondu, kde jsme měli vzhledem k odpisům potřebné prostředky. 

Pokračovali jsme v obnovování IT techniky - interaktivní tabule, dataprojektory.  

 

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí celkem                278.356 

z toho z : hlavní činnosti                271.252 

                 doplňkové činnosti                                                                   7.104 

 

2. b ) celkem pohledávky k 31.12.2021    128.836 

OA        102.337 

 ostatní                                                                                                        26.499   

celkem závazky k 31.12.2021                                                       1.057.289 

 z toho : 

              fa 1471 02 Czech republic                  3.861,24    

 fa 1472 DUKO s.r.o.                   44.236 

 fa 1473 Petona Czech      15.675 

 fa 1483 Klett nakladatelství     17.995  

 fa 1484 Klett nakladatelství     30.447 

 fa 1485  Barevná škola      124.510 

 fa 1498 MUDr. Choceňský     14.520 

 fa 1499 Autocont      29.282 

 fa 1500 K-net internacional     175.599 

 fa 1501 OM-komplex      196.846,43 

 fa 1502 Pražská plynárenská     21.823,17 

 fa 1503 VaK       6.428 

 fa 1504 Zelinka Jiří      36.300 

 fa 1507 AV Media      284.480 

 

přijaté zálohy celkem účet č.324   1.007.843 

- ( stravné, ostatní – výlety )     

mzdy k vyplacení  účet. č.331   5.655.052 

- soc.pojištění   účet č.336    2.279.622 
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-  

- zdrav.pojištění  účet č. 337   991.506 

- daň z příjmů   účet č. 342        944.653 

- ostatní krátkodobé závazky      účet č. 378   15.118 

 

Použití fondů a zůstatky fondů  

 

V roce 2021 jsme čerpali fondy v uvedené výši:   797.909,33 

Rezervní fond        27.343 

Investiční fond        770.566,33 

          

Zůstatky k 31.12.2021   

Fond odměn        75.524 

Fond investičního majetku      754.411,55 

Fond rezervní       715.771,56 

- z toho EU        475.490 

- dary - Foxconn         30.000 

- ostatní dary               501 

- ostatní         209.780,56  

   

Průměrný přepočtený počet pracovníků na plně zaměstnané činí 62,94. 

 

Zpracovala : Prázová Iva 

 

Schválila : Mgr.Renata Janecká, ředitelka školy    25.1.2022 

 

 

Výroční zpráva projednána se Školskou radou dne:  26.9.2022 

Schválila: Mgr. Renata Janecká 


