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Základní údaje o škole 
 
název:   Základní škola Pardubice – Studánka,  

Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice 
sídlo:    Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice – Studánka 
IČO:    48 16 12 76 
právní forma:  Příspěvková organizace 
organizace sdružuje:   
1. Základní školu  s kapacitou 720 žáků   IZO 048 161 276         
2. Školní družinu   s kapacitou 210 žáků   IZO117 500 216 
3. Školní jídelnu  s kapacitou 690 jídel   IZO 102 842 736  

 

  
zřizovatel:   Statutární město Pardubice se sídlem  

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
 
ředitelka škola:  Mgr. Ivana Nejedlá 
zástupce řed. školy: Mgr. Iva Papežová  1. stupeň školy 

Mgr. Filip Patlevič  2. stupeň školy 
 
kontakty na školu:  telefon: 466651602 
    e- mail: zsstud@pce.cz 
    http://www.zs-studanka.cz/ 
 
školská rada:  zástupci zřizovatele: Mgr. Vítězslav Štěpánek 
        Ing. Kateřina Pochobradská 
    zástupci zák. zástupců 
    žáků:    Ing. Michal Komárek  
        (předseda školské rady) 
        Ing. Jitka Sýkorová 
    zástupci školy:  Mgr. Iva Papežová 
        Mgr. Ilona Bartošková 
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Charakteristika školy: 
 
 Základní škola Pardubice - Studánka pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. 
ročníkem, školní družinou a školní jídelnou. Škola zaujímá postavení samostatného 
právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Pardubice  
k 1.1.1994. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění umožňuje 
žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání. 
 Škola je umístěna v oploceném parkovém areálu o rozloze 3,2 ha s asfaltovým a 
antukovým hřištěm. K vybavení dále náleží hala a tělocvična se sociálním zázemím, 
gymnastickým a ping – pongovým sálem, 5 pavilonů s 22 kmenovými třídami, pavilon 
odborných učeben, v němž jsou umístěny pracovny a kabinety fyziky, chemie 
s laboratoří, hudební výchovy, dílen, přírodopisu, pěstitelských prací a 2 učebny 
informatiky. Odborné učebny zeměpisu, anglického, německého jazyka a výtvarné 
výchovy jsou umístěny ve 4. pavilonu. V učebně anglického jazyka je umístěna 
interaktivní tabule využívaná ve výuce cizích jazyků na 2. stupni. 
  V budově bývalé hasičské zbrojnice jsou dvě oddělení družiny a keramická 
dílna.  Dalších pět oddělení školní družiny je umístěno v kmenových třídách  
1. stupně.  
 V hospodářském pavilonu se nachází kanceláře vedení školy, výchovného 
poradce, ekonoma, PAM, sborovna, kabinety českého jazyka, cizích jazyků a 
dějepisu, školní knihovna a cvičná žákovská kuchyň. V hlavní budově jsou k dispozici 
dvě učebny: jedna je koncipovaná jako víceúčelová posluchárna  vybavená 
audiovizuální technikou a interaktivní tabulí, druhá slouží jako jazyková učebna pro 
žáky 1. stupně. 
 Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny tabulemi s interaktivními projektory, třídy 
2. stupně datovými projektory. 
  Venkovní sportoviště (60 m běžecká dráha, skok daleký, vrh koulí) užívá škola  
při výuce. Samostatná část sportovišť je od areálu školy oddělená plotem. V areálu 
jsou umístěny dva venkovní stoly na stolní tenis, které žáci mají možnost využívat 
během velké přestávky a po vyučování. Sportovní zázemí umožňuje ve škole 
organizovat výuka ve skupinách se sportovním zaměřením, žáci v těchto skupinách 
se věnují především basketbalu. V každém ročníku 2. stupně je jedna třída se 
skupinou žáků se sportovním zaměřením. 
 Díky bezbariérovým WC v 1., 2., 3., 5. pavilonu, v pavilonu odborných učeben a 
hospodářském pavilonu a dvěma výtahovým plošinám pro vozíčkáře (hospodářský 
pavilon a pavilon odborných učeben) lze školu považovat za bezbariérovou. Ve škole 
je vzděláváno velké množství žáků se specifickými poruchami učení a chování, děti 
se zdravotním postižením tělesným, sluchovým a zrakovým a autisté. 
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Přehled oborů vzdělání v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2012/2013 
Předmět Ročník                       

  1 2 3 4 5 6 
6 - 
sport. 7 

7-
sport 8 

8-
sport 9 

9-
sport 

Česká jazyk 9 9 9 8 8                 

Český jazyk a literatura           5 5 4 4 4 4 4 4 

Anglický jazyk 0 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

2. cizí jazyk                   3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 

Informatika       1 1 1 1             

Člověk a jeho svět 2 2 2 3 3                 

Chemie                   2 2 2 2 

Fyzika           1 1 2 2 2 2 2 2 

Přírodopis           2 2 2 2 2 2 1 1 

Zeměpis           2 2 2 2     2 2 

Regoinální  a politický 
zeměpis                   2 2     

Dějepis           2 2 2 2 2 2 2 2 

Výchova k občanství           1 1 1 1     1 1 

Výchova ke zdravým vztahům           1 1             

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Svět práce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

Volitelný           1 2 1 2 2 2 2 2 

                            

Týdenní dotace                            

povinných předm. 20 22 24 26 26 30 30 30 30 31 31 31 31 

Nepovinné předměty Ročník                       

  1 2 3 4 5 6 
6 - 
sport. 7 

7-
sport 8 

8-
sport 9 

9-
sport 

Anglický jazyk 1                         

Basketbal             1   1   1     
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Personální zabezpečení – pedagogičtí pracovníci

příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení

Andrlová Petra 5 uč. II. st. Ch - AJ Chem. fakulta učitelka

Antlová Petra 0 uč. II. st AJ - M Chem. fakulta učitelka

Bartošková Ilona 10 uč. II. st Z-Ov PF Ostrava učitelka

Beranová Karla 27 uč. II. st. Č-Vv PF HK učitelka

Böhmová Zuzana 1 ped. asistent kurz AP asistent

Březinová Marcela 27 uč. I. st. PF HK učitelka

Brabcová Martina 9 uč. I. st. PF HK učitelka

Burgetová Martina 12 uč I. st. PF HK učitelka zástup Kučerová Jiřina

Burgetová Lada 20 uč. I. st. PF HK učitelka

Friedrichová Lenka 36 uč. II. st Č-Tv FTVS UK učitelka

Hantscherová Ivana 19 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka asistent pedagoga

Hojková Andrea 10 uč II. stupeň Př - SP UJEP Brno učitelka

Jadrný Oldřich 25 uč. II. st. F-Tp MFF UK učitel

Jarošová Soňa 35 uč. II. st.R-D(Aj) PF HK učitelka

Jeníčková Markéta 13 mistr odborné výchovy PF HK vychovatelka asistent pedagoga

Jílková Ilona 28 uč. II. st. Č-Hv PF UK učitelka

Kafková Blanka 28 uč. I. st. PF HK učitelka

Fuksová Hana 24 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. asistent pedagoga

Kaplan Miloš 20 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitel 

Kárská Jitka 22 uč. II. st. Rj - D PF HK učitelka

Košvancová Ludmila 27 uč. I. st. PF HK učitelka

Koubková Gabriela 17 vychovatelství PF Báns. B. vychovatel. asistent pedagoga

Kvochová Kateřina 1 ped. asistent FF Pardubice asistent

Kubantová Marie 5 ped. asistent kurz AP asistent

Labuťová Marcela 28 uč. I. stupeň PF HK učitelka

Luňáčková Vendula 0 uč. II. st AJ FF Padubice učitelka

Mandys Jiří 14 uč. II. st. F-Tp PF HK učitel

Marková Pavlína 2 uč. II. st. Př - Ch PF HK učitelka

Misařová Milena 27 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel.

Mydlářová Martina 26 vychovatelství PŠ Praha vychovatel.

Naštická Lenka 12 ped. asistent kurz AP asistent 

Nejedlá Ivana 27 uč. II. st. M-F MFF UK ŘŠ

Němcová Zuzana 11 uč. II. St. TV PF Brno učitelka

Nováková Iveta 15 ped. asistent kurz AP asistent 

Oplatková Jaroslava 27 uč. I. st. PF HK učitelka

Papežová Iva 25 uč. I. st.,VP PF UK učitelka

Patlevič Filip 15 uč. II. st. TV - Z PF Ústí n.L. učitel

Patlevičová Marcela 9 uč I. stupeň PF HK učitelka

Pospíšil Pavel 25 uč. I. st. PF HK učitel

Rybářová Jitka 18 uč. I. st., AJ PF HK učitelka

Řípová Zuzana 18 uč. I. st. PF Praha učitelka

Sedláková Jana 16 uč. I. st. PF HK učitelka

Skalická Ivana 28 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitelka

Syrovátková Hana 14 uč I. st, AJ PF Olomouc učitelka

Šmídová Hana 28 uč. I. st. PF HK učitelka

Špatenková Eva 27 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel.

Štefková Alena 30 uč. I. st. PF HK učitelka

Štěpánková Zuzana 1 uč. I. st. PF Liberec učitelka

Theer Martin 11 uč. I. st., AJ PF HK učitel

Trojánková Ilona 22 uč. I. st. PF HK učitelka

Večeřová Martina 1 uč. II. st. M - Př PF HK učitelka

Vilímová Iva 25 uč. II. st. M VUT Brno učitelka

Volkovová Zuzana 33 uč. II. st. R-D-Nj PF UJEP učitelka
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Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou 

příjmení, jméno 
délka 
praxe aprobace   škola zařazení   

Baladová Martina 9 vychovatelka  PF Litomyšl    

 
Nepedagogičtí pracovníci 

 

 
Pracovníci školní jídelny 

příjmení, jméno 
délka 
praxe kvalifikace     zařazení 

Bydžovská Věra 16 SOU    cukrářka  kuchařka 

Krupičková Jarmila 32 SOU kuchařka   ved. kuch. 

Kubelková Jaroslava 28 SOU kuchařka   kuchařka 

Říhová Božena 37 základní     kuchařka 

Říhová Jana 29 SOU telekom.   kuchařka 

Žáková Věra 38 základní     kuchařka 

Šotolová Lucie 13 základní   kuchařka 

Trulíková Blanka 28 Střední ekonomi. škola  
vedoucí 
ŠJ 

 

    
 
 
Výchovný poradce    Papežová Iva 
Metodik prevence     Skalická Ivana 
Metodik ICT      Mandys Jiří 
Koordinátor EVVO     Marková Pavlína, Březinová Monika 
 

 
 
 
 
 
 

příjmení, jméno 
délka 
praxe kvalifikace     zařazení 

Boháčová Naďa 40 SOU aranžérská   uklízečka 

Dubišarová Jana 34 Střední ekonom. škola     ekon.účet. 

Flekačová Marcela 34 Střední ekonom. škola     PAM 

Hrušková Eva 33 Střední průmyslová  škola   uklízečka 

Chalupová Hana 14 vyučena   kuchařka 

Krečmerová Eva 33 základní     uklízečka 

Pithartová Anděla 35 vyučena  uklízečka 

Šimonová Jaroslava 25 vyučena   uklízečka 

Vondrová Martina 19 vyučena     uklízečka 

Vojtěchová Monika 30 vyučena     uklízečka 

Žák Miloslav 42 vyučen - elektro   školník 

Caska Josef 45 VŠ   údržbář 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy ve školním roce 2012/2013 

 
  Do prvních tříd ve školním roce 2012/2013 nastoupilo 78 nově zapsaných     
  prvňáčků. 
 
  Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 77 žáků – umístění do středních   
  škol – viz tabulka výše. 
 
  Osmileté gymnázium  - viz tabulka výše. 
  
  Do budoucí sportovní třídy 6.A bylo zapsáno 29 žáků, kteří se budou     
  vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu Studánecká cesta pro skupiny se    
  sportovním zaměřením, celkově do 6. tříd přichází 6 žáků z jiných základních  
  pardubických škol. 
 
  Zápis do prvních tříd: 
  Zapsáno bylo:    110 dětí (z toho 9 po loňském odkladu) 

název školy   počet žáků 

Gymnázium sportovní Dašická Pardubice 4 

Gymnázium Dašická Pardubice 8 

Gymnázium Mozartova Pardubice 13 

Gymnázium Holice 3 

Gymnázium Chrudim 1 

Anglické gymnázium Pardubice 5 

Obchodní akademie Štefánikova Pardubice  6 

Obchodní akademie Hradec Králové 1 

SPŠ elektrotechnická Pardubice 4 

SPŠ stavební Hradec Králové 2 

Střední umělecká škola průmyslová Hradec Králové 2 

SPŠ chemická Pardubice 3 

SPŠ potravinář. a služeb Pardubice 2 

SPŠ automobilní Holice 4 

SPŠ  Chrudim 2 

Delta Pardubice 1 

EDUcanet Rybitví 3 

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto 1 

SOŠ a SOU elektrotechnické Do Nového Pardubice 2 

SŠ veterinární Hradec Králové 1 

SOŠ cestovního ruchu Pardubice 3 

Labská hotelová škola Pardubice 1 

SŠ zemědělská Čáslav 1 

SŠ zemědělská Praha 1 

Vojenská SŠ Moravská Třebová 1 

SOU plynárenské Pardubice 1 

UO Pardubice 1 

   

celkem   77 

 
Gymnázium víceleté                                                                       9 
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  Žádostí o odklad:                23 potvrzených odkladů  
 
 Do 1. třídy školního roku 2013/2014 nastupuje nově 87 prvňáčků. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním 
roce 2012/2013 

    1. st. 2. st.    

Počet tříd 17 13    

Počet žáků 415 304    

Počet žáků na třídu 24,4 23,4    

       

Třída Počet Prospěl  Neprospěl 
        

Chování   

  žáků s vyzn.     2. st. 3. st. 

1.A 26 25 0  0 0 

1.B 25 25 0  0 0 

1.C 26 26 0  0 0 

2.A 24 22 0  0 0 

2.B 24 24 0  0 0 

2.C 25 25 0  0 0 

3.A 22 22 0  0 0 

3.B 24 24 0  0 0 

3.C 22 18 0  0 0 

3.D 21 16 0  0 0 

4.A 29 28 0  0 0 

4.B 28 25 0  0 0 

4.C 28 23 0  0 0 

5.A 27 24 0  0 0 

5.B 21 11 0  1 0 

5.C 17 15 0  0 0 

5.D 26 16 0  0 0 

celkem 415 369 0  1 0 

6.A 27 14 0  0 0 

6.B 21 10 0  0 0 

6.C 21 8 0  0 0 

7.A 27 12 1 
přestup na 
jinou školu 1 0 

7.B 22 6 0  0 0 

7.C 22 13 0  0 0 

8.A 21 7 0  0 0 

8.B 21 4 0  0 0 

8.C 23 12 0  0 0 

8.D 22 11 0  0 0 

9.A 25 9 0  1 0 

9.B 25 10 0  0 0 

9.C 27 12 0  0 0 

celkem 304 128 1  2 0 

celkem 719 497 1  3 0 
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Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 
2012/2013 

 
1.  Personální zabezpečení 
Jako metodik prevence ve škole pracuje paní učitelka Ivana Skalická, učitelka  
2. stupně s aprobací český jazyk – výchova k občanství. Paní učitelka Skalická 
spolupracuje s výchovnou poradkyní v otázkách volby povolání. 
 
2. Minimální preventivní program 
Metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy 
zpracovává na školní rok Minimální preventivní program, dle kterého škola pracuje a 
který je na závěr školního roku vyhodnocován: 
 

Aktivity realizované ve školním roce 2012/2013 v rámci Minimálního 
preventivního programu 

 
Akce zaměřené na pozitivní vytváření vztahů v třídních kolektivech: 
ročník akce 

1. – 5. ročník Týdenní třídní kruhy 

1. – 5. ročník, 6.A,B, 
8.A, 9.C 

Školy v přírodě 

6. ročník Adaptační pobyty na začátku školního roku 

6. ročník Předmět Výchova ke zdravým vztahům 

7. – 9. Měsíční třídnické hodiny 

6.A,7.A,8.A,9.A, 
7.B,C 

Sportovní soustředění žáků sportovních tříd, lyžařský výcvik 

1. – 9. ročník Školní výlety a exkurze 

1. – 9. ročník Projektová výuka 

 
Společné akce různých kolektivů, tradiční školní akce: 
ročník akce 

1. ročník  Šerpování prvňáčků s pomocí deváťáků 

2.B, 4.A Adventní slavnost - spirála 

4. ročník Martinská slavnost 

5. ročník Rozloučení páťáků s 1. stupněm 

1. – 3. ročník Příměstský tábor 

1. až 9. ročník Strašidla a duchové ve Studánce 

 Sportovní a dětský den ve škole 

 Den Země 

 Adventní sobota ve škole 

 Charitativní akce – předvánoční sbírka, Květinový den 

 Sobotní lyžování v Říčkách 

2., 4., 9. ročník Celoroční divadelní předplatné 

Zájemci (vždy 50 – 
120 žáků) 

Velká pardubická Cross – counry, Běh naděje, Vinařský půlmaraton 
– lidový běh, Lidový běh Mizuno -  víkendové akce města 

Společné akce 
různých třídních 
kolektivů 

Sportovní dopoledne pro děti z MŠ (5. a 9. ročník, návštěva 250 dětí 
z MŠ), Mikulášská nadílka ve škole a ve školce v Rumunské ulici, 
předvánoční a předvelikonoční pečení – třídy 1. stupně s pomocí 
žákyň 8. tříd, program Ježci – 7. třída pro 2. ročník, Den Země – žáci 
6. a 7. tříd program pro žáky 1. stupně, Dětský den – 2. stupeň pro 1. 
stupeň, Easter Day – 8. ročník pro 1. stupeň, Around the world (8.C 
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pro 6. ročník),  

2. stupeň Slavnostní vyřazení deváťáků 

 
Akce zaměřené na vytváření postojů žáků: 
ročník akce 

1. ročník Program Jeden za všechny  

3. ročník Program jak to vidí nevidomí 
Projekty Moje město Pardubice, Naše tělo, Multikulturní výchova 

5. ročník Program V moci pověr a lží 
Program O lásce a přátelství - PPP v rámci EU peníze školám 
Přednáška Pět trpkých let protektorátu 

6. ročník  Adaptační kurzy, program Zažij si na vlastní kůži 

7. ročník Projekt Multikulturní výchova 

9. ročník Exkurze Ležáky 
Přednáška Oběti holocaustu 
Projekt Příběhy bezpráví, Výchova demokratického občana 

 
Akce zaměřené na ochranu zdraví: 
ročník akce 

1. třídy Programy Autoškolka, Zdravá pětka, Veselé zoubky 
Projekt Normální je nekouřit 

2. třídy Programy Zdravé zuby, Zdravá pětka 

3. třídy Program Zdravá pětka 

4. třídy Program Zdravá pětka 

1. – 4. ročník Plavecký výcvik 

4. a 5. ročník Výcvik – dopravní výchova 

7. – 9. ročník Program Zdravý životní styl s Einsteinem 

8. ročník Program Poruchy příjmu potravy - PPP v rámci EU peníze školám 
Program Láska ano, děti ne 

 
Akce zaměřené na prevenci před sociálně patologickými jevy: 
ročník akce 

6. ročník Program Internet a jeho úskalí 
Program Mezilidské vztahy a sebepojetí - PPP v rámci EU peníze 
školám 

7. ročník Program Šikana, agresivita, domácí násilí - PPP v rámci EU peníze 
školám 

9. ročník Program Drogy, alkohol, AIDS -  PPP v rámci EU peníze školám 

 
Akce zaměřené na volbu povolání: 
Škola v této oblasti spolupracovala s následujícími institucemi: 
instituce akce cílová skupina 

Úřad práce v 
Pardubicích 

Účast zástupců Úřadu na schůzce 
pro zákonné zástupce žáků 9. tříd 

zákonní zástupci žáků 

 Výukový pořad o potřebnosti různých 
profesí  

žáci  8. a 9. tříd 

Služba škole Výstava středních škol v Ideonu 
Schola Bohemia 

žáci 9. tříd 

SPŠ automobilní Den zručnosti  žáci 9. tříd 

Střední školy 
v regionu 

Dny otevřených dveří žáci 9. tříd 
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Oblast výchovného poradenství 
 

1. Personální zabezpečení 
 a) Ustanoveným výchovným poradcem  je Iva Papežová, zároveň vykonává 
funkci zástupce ředitele školy pro 1. stupeň. Kvalifikaci získala externím studiem 
výchovného poradenství na PF UK.  
 b) S výchovnými poradci spolupracuje a konzultuje otázky sexuální výchovy 
paní učitelka Ludmila Košvancová, která je v této oblasti garantem a poradcem 
učitelů. 
 c) Ve škole celý školní rok pracovala jako školní psycholog Zuzana Virtová.  
Byla k dispozici žákům, rodičům i pracovníků školy 2,5 dne v týdnu. Zabývala se 
vztahy v třídních kolektivech, osobním poradenstvím, účastnila se školních akcí 
zaměřených na vytváření dobrých vztahů v kolektivech tříd. 
  Poradenská činnost všech těchto pracovníků je bezplatná, výchovné 
poradkyně,  metodička prevence i školní psycholožka měly stanovené konzultační 
hodiny. 
  
2. Spolupráce s organizacemi v oblasti výchovného poradenství 

- s Městskou policií –  besedy se žáky 
- s Pedagogicko – psychologickou poradnou Pardubice 
- s odborem sociálních věcí MmP – oddělením sociálně – právní ochrany 

dětí 
- se Speciálně – pedagogickým centrem  Svítání, Speciálně – 

pedagogickými centry  Hradec Králové pro sluchově a zrakově postižené 

 
3.  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – integrace 
Ve školním roce 2012/2013 bylo integrováno dle § 18 školského zákona  23 
žáků, z toho:  
Se zdravotním  postižením:      autismem  2      
          sluchovým  5      
         tělesným  1 
         více vadami   4         

zrakovým  1                  
vývojové poruchy učení            9 

         vývojové poruchy chování  1               
           
 Žáci s SPU jsou od 2. do 7. třídy  přiděleni dyslektickým asistentkám/asistentovi, 
kteří s nimi individuálně pracují, případně provádějí nápravu formou dyslektických 
kroužků ve speciálně vybavené učebně. 
  U všech žáků se specifickými vzdělávacími potřebami byl na základě žádosti 
zákonných zástupců dítěte  vypracován individuální vzdělávací plán dle vyhlášky  
č. 73/2005 Sb.pro žáka v předmětech, které porucha ovlivňuje. Individuální plán je 
konzultován s rodiči, v červnu na pedagogické radě posouzen a vyhodnocen se 
závěry pro další školní rok.  
                     
Žáci v péči asistentů pedagoga. 
 Ve školním roce 2012/2013 osm žáků s tělesným postižením, více vadami, 
poruchou chování nebo autismem pracovalo s pomocí pedagogického asistenta  
(1.A, 2.A, 3.D, 4.A, 4.B, 8.D, 9.B, 9.C). 
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Realizace environmentální výchovy 

 
1.  Personální zabezpečení 

Koordinátory environmentální výchovy ve škole jsou paní učitelky Monika 
Březinová (1. stupeň) a Pavlína Marková (2. stupeň) 
 

2. Výjezdy a exkurze s ekotématikou (školy v přírodě – viz aktivity školy),  

 účast žáků školy na výchovně vzdělávacích programech s ekotématikou 

 
1. ročník Paleta 

Chovatel 
Třídění odpadů 
Přednáška o canisterapii 

2. ročník Paleta 
 
 
 
Olomouc 
Projekty 

Barvy přírody 
Krmítka 
Třídění odpadů 
Lesní kouzla 
Exkurze ZOO 
Ježci, Zvířata na podzim 

3. ročník Paleta Třídění odpadů 
Bylinky 

4. ročník 
 

Paleta 
 
 
 
 
 
Středisko EVVO 
Moravský kras 
Projekt 

Tkaní 
Pavouci 
Papír 
Elektroodpady 
Život ve vodě 
Horniny a nerosty 
Exkurze Oucmanice 
Exkurze 
Ekosystémy 

5. ročník Paleta 
 
Praha 
Projekt 

Neopýři 
Elektroodpady 
Exkurze ZOO 
Památné stromy 

6. ročník Paleta 
Středisko EVVO 
Projekt 

Třídění odpadů 
Exkurze Oucmanice 
Národní parky ČR 

7. ročník Paleta 
Hradec Králové 
Letohrad 
Praha 
Projekty 

Elekroodpady 
Exkurze Obří akvárium 
Exkurze Muzeum řemesel 
Exkurze ZOO 
Animals, Ježci, 
Ekosystémy 

8. ročník Paleta Elekroodpady 

Školní družina Muzeum Pardubice 
Apolenka 
Projekty 

Výstava Východní Polabí 
Exkurze 
Les ve škole, škola v lese, 
Zvířata kolem nás 

 
 3. Den Země – aktivity realizované v rámci Dne Země ve škole 

- vytvoření skalky ve tvaru České republiky 

- vytvoření bylinkové zahrádky 

- žáci 6. tříd připravili programy o národních parcích v České republice a představili 

je žákům 1. stupně 
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- žáci 7. tříd připravili programy o ekosystémech a představili je žákům 1. stupně 

- žáci vyplňovali sledováním v areálu pracovní list 

- žáci mikroskopovali 

- proběhla beseda o hipoterapii, ukázka práce s koněm  a nákup dárkových 

předmětů, jejichž koupí žáci přispěli občanskému sdružení věnujícímu se 

hipoterapii 

- úklid areálu, nátěr laviček a mobiliáře v areálu 

 

4. Volitelný předměty s ekotématikou 

6. – 9. ročník (1 skupina) Přírodovědný seminář 

 
V rámci semináře jsou realizovány: 

- Realizovány a prakticky využity materiály DUM zaměřené na přírodu a ekologii  
- Realizovány ekologické aktivity a hry v nedalekém Studáneckém lese a zelené 

učebně 
- Tvořeny výukové materiály, ekoplakáty na úsporu energie a vody, ekokodex, 

vývěsky 
- Plněny úkoly v rámci projektu Recyklohraní 
- Hrány ekologické hry Ekopolis rozvíjející klíčové kompetence žáků v rámci 

EVVO 
- Prakticky využity výukové balíčky Evvoluce.cz získané na školeních pedagogů 
- Práce s přírodními materiály  (tvorba okrasných paletek, práce s listím aj.) 

 

5. Zapojení žáků do EVVO ve škole 

Třídění odpadů   

- Na 1. stupni jsou na chodbách v pavilonech umístěny nádoby na 4 druhy odpadů, 

- V každé třídě 2. stupně jsou nádoby na 2 druhy odpadů  

- Žáci třídí další druhy odpadů: elektrozařízení, vybité baterie a úsporné žárovky 

- Jsou organizovány sběrové dny 

Celoroční činnost školního ekotýmu  
- Ekotým se schází pravidelně – zástupci od 5. do 9. ročníku 
- Ekohlídky dohlížejí na pořádek a zeleň v pavilonech, ve třídách na zeleň dohlížejí 

určené služby 
- Ekohlídky připravily vývěsky nabádající ostatní k šetrnému zacházení s energiemi 

a vedoucí k udržování pořádku, plakáty propagující akce s ekologickou tématikou 
- Ekotým připravuje vlastní nástěnku 
- Ekotým organizuje spolupráci s programem Recyklohraní: 

 plnění zadaných soutěžních úkolů  

 sběr a odvoz drobného i velkého elektrozařízení, sběr baterií, 
mobilních telefonů 

  sbírání bodů za úkoly a odvozy elektrozařízení, baterií a 
mobilních telefonů  

- Členové ekotýmu pomáhají  se sběrem papíru 
- Ekotým propaguje ekologické soutěže – škola vyhrála stolní fotbal umístěný na 

chodbě 2. stupně 
- Členové ekotýmu realizují spolupráci s programem Ekoškola, provádí analýzu 

školy v oblasti ekologie – dotazníkové šetření, jeho zpracování 
- Členové ekotýmu navrhují ochranná opatření pro zlepšení údržby areálu školy 
Péče o zeleň a mobiliář v areálu 
- V rámci předmětu pěstitelství žáci v 7. ročníku pečují o zeleň v areálu školy 
- Žáci 2. stupně natřeli lavičky a herní prvky v celém areálu škol 
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Péče o školní chovatelský koutek 
- Patronát nad školním chovatelským koutkem převzali žáci 7. ročníku – pečují o 

zvířátka, která v chovatelském koutku škola chová 
Zapojení žáků školy do soutěží s ekologickou tématikou 

- Škola je zapojená do soutěže recyklohraní 
- Škola se zapojila do soutěže Košík plný rozumu (1. stupeň) – soutěž deskových 

her o zdravém životním stylu – v krajském kole 3. místo – akce občanského 
sdružení Freetime 

Charitativní akce 
- sběr plastových víček – pomoc nemocné Justýnce, prodej dárkových 

předmětů s motivem koní – příspěvek na činnost centra pro hipoterapii 
 

6. Spolupráce s organizacemi v oblasti environmentální výchovy 
Organizace sběrových dnů papíru ve škole – minimálně 2x ročně 
- Žáci připravují plakátky informující o sběrových dnech – výlep ve škole i v okolí 

školy 
- Žáci organizují sběrovou akci – odebírají sběr, převažují (akce je organizována 

jako soutěž jednotlivců) a rovnají do připraveného kontejneru 

- Do sběrové akce se zapojují rodiče i okolí školy 
Program recyklohraní 

- V rámci programu spolupráce se společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., 
EKO-KOM, a.s. a EKOLAMP, s.r.o. – ve škole organizace sběru a odvoz – 
drobného i velkého elektrozařízení, baterií, mobilních telefonů, úsporných zářivek 

Sdružení Tereza 

- Realizace projektů Les ve škole, škole v lese, Ekoškola 
Vodní zdroje Chrudim 

- 2 vyučující školy jsou zapojeny do geologického projektu hrazeného z prostředků 
EU  

Neziskové organizace 
- Ve škole proběhl sběr starých mobilů  (3. ročník)– spolupráce se společností 

Asekol 
 

Na 12. krajské konferenci environmentálního poradenství, vzdělávání, výchovy 
a osvěty, která proběhla 20.listopadu 2012, byly vyhlášeny výsledky soutěže 
Zelený ParDoubek 2012. Naše škola se v kategorii úplných základních škol        
v Pardubickém kraji umístila na 2. místě, v celkovém pořadí pak na 4. místě. 
Získali jsme certifikát "Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně" 
určeného školám a zařízením, které mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a 
aktivní vzdělávání učitelů. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 

2012/2013 

 
    Čerpáno (v roce 2012):     Kč 

 Školení a exkurze  23 170    
 Metodiky     18 871    
 Odborné časopisy   3 990    
 Celkem    46 031    

 
             Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP 

školní  rok 2012/2013 
 

1. PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

a) vzdělávání v oblasti cizích jazyků:  - viz společné vzdělávání 
b) vzdělávání vedení školy: 
Nejedlá Ivana  Kontrola zpracování mezd ředitelem  Ccv 
    školy 
    Hodnocení DUMů z hlediska   MŠMT 

použitelnosti, metod a forem 
Výcvik – Jak vést mentoring  JOB o.s. 

Patlevič Filip  Kontrola zpracování mezd ředitelem  Ccv 
    školy 
c) environmentální výchova: 
Březinová Monika Konference EVVO    Ccv 
Marková Pavlína Konference EVVO    Ccv 
d) výchovné poradenství a metodika prevence: 
Papežová Iva  Burze středních škol   PPP 
    Alergické dítě    PPP 
    Život dětí u Ugandě a Zimbabwe  PPP 
    Rozvoj písařských dovedností žáků PPP 
    Poruchy příjmu potravy   PPP 
    Jak si nenechat ublížit   PPP 

      Patlevičová Marcela Seminář pro školní metodiky   PPP 
    prevence   

e) nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovacími předměty: 
Beranová Karla  Digitální fotografie -   Eduwork o.s. 
    univerzální úpravy 
Jeníčková Markéta Současné trendy v edukaci žáků Majestic, v.o.s. 
    s ADHD 

     Kafková Blanka  Seminář k projektu Geověda Vod. zdr. Chrudim 
Kárská Jitka  1. světová válka   Ccv 
Papežová Iva  Finanční vzdělávání 1., 2. stupeň  Majestic, v.o.s. 
Sedláková Jana  Současné trendy v edukaci žáků Majestic, v.o.s. 
    s ADHD 

         Seminář k projektu Geověda Vod. zdr. Chrudim 
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Skalická Ivana  Digitální fotografie -   Eduwork o.s. 
    univerzální úpravy 
    Multipolis 
Syrovátková Hana Oxford Conference 
Vilímová Iva  Finanční vzdělávání 1., 2. stupeň  Majestic, v.o.s. 
Volkovová Zuzana 1. světová válka   Ccv 
 
 

Společné vzdělávání  
Metodický seminář Aktivizační metody v hodinách anglického jazyka 

- dodavatel: Skřivánek s.r.o. 
- účastníci: Andrlová Petra, Syrovátková Hana, Theer Martin, Luňáčková 

Vendula, Antlová Petra 
Oxford University Press – AJ 2. stupeň 

- účastníci: Andrlová Petra, Antlová Petra, Luňáčková Vendula, Syrovátková 
Hana 

Spice Up Your English Lessons 
- účastníci: Syrovátková Hana, Antlová Petra, Andrlová Petra, Jarošová 

Soňa, Luňáčková Vendula 
Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro ZŠ v rámci zapojení 
do projektu Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se algoritmizaci a 

programování s využitím robotů 
- dodavatel : VŠ Pardubice 
- účastníci: Mandys Jiří, Marková Pavlína, Večeřová Martina, Nejedlá Ivana, 

Vilímová Iva 
Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků v rámci zapojení do projektu Vzájemnou 

spoluprací neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve 
školách a ve společnosti 

- dodavatel: o.s.Romea 
- účastníci: Pospíšil Pavel, Brabcová Martina, Březinová Monika, Labuťová 

Marcela, Kárská Jitka, Jarošová Soňa, Bartošková Ilona, Jílková Ilona, 
Kaplan Miloš, Skalická Ivana 

Písmo Comenia Script 
 

- dodavatel: NIDV 
- účastníci: Březinová Monika, Brabcová Martina, Burgetová Lada, 

Patlevičová Marcela, Šmídová Hana, Štefková Alena 
 

 
 2.  VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE  
         

- Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
H. Syrovátková – Rozšiřující studium anglického jazyka – ČVUT Masarykův ústav 
         vyšších studií 
 

     Z. Böhmová – Kurz pro asistenty pedagoga – ZŠ  a MŠ Prointepo s.r.o. 

 
 



 19 

Údaje o aktivitách ZŠ Pardubice – Studánka ve školním 
roce 2012/2013 

 
I. Přehled akcí, organizovaných vyučujícími školy pro žáky  

 
akce v 1. pololetí školního roku 

 
1. ročník Program Třídění odpadů – Ekocentrum Paleta 

Program Jeden za všechny – Ekocentrum Paleta 
Program Autoškolka – KD Dubina 
Program Pohádka ze staré knihy – KD Dubina 
Program Naše písnička – KD Hronovická 
Program Zdravá pětka 
Program Geomag 
Program Svět bubnů 
Program Vánoční floristika 
Přestavení Čert a Káča – KD Dubina 
Výtvarná dílna paní Gabesamové 

2. ročník Exkurze Jičín, město pohádek 
Exkurze Hlinsko Betlém 
Program Zdravé zuby – studenti lékařské fakulty 
Program Zdravá pětka 
Program Dožínky – zámek Pardubice 
Program Barvy přírody – Ekocentrum Paleta 
Program Krmítka – Ekocentrum Paleta 
Program Už jsem čtenář – Knihovna MO Pardubice III – 2.A,C 
Program Geomag 
Program Svět bubnů 
Program Naše písnička – KD Hronovická 
Program Vítej nám, Ježíšku! -  Východočeské muzeum 
Přestavení Čert a Káča – KD Dubina 
Muzikál Ferda mravenec - divadlo Chrudim – 2.C 
Koncert Muzikáři – Rytířský sál 
Východočeská galerie – Program Antonín Chitussi 
Divadelní pohádkové předplatné 

3. ročník Exkurze Vánoce na zámku – Hrádek u Nechanic  
Program Dožínky – zámek Pardubice – 3.A 
Program Naše písnička – KD Hronovická 
Program Svět bubnů 
Beseda Pověsti Pardubicka 
Beseda Advent  
Přestavení Čert a Káča – KD Dubina 
Koncert Sněhurka 
Ukázka – Clagging  
Vycházka Pardubice s výkladem 
Výtvarná dílna paní Gabesamové 3.A,B 

4. ročník Program Pernštejnové – VČG 
Program Papír – Ekocentrum Paleta 
Program Tkaní – Ekocentrum Paleta 
Program Pavouci – Ekocentrum Paleta 
Program Naše písnička – KD Hronovická 
Program Svět bubnů 
Program Geomag 4.C 
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Koncert Muzikáři – Rytířský sál – 4.A 
Divadelní pohádkové předplatné 4.C 

5. ročník Exkurze Kutná Hora – 5.B,C,D 
Exkurze hvězdárna Pardubice 
Program V Moci pověr a lží – Ekocentrum Paleta 
Program Netopýři – Ekocentrum Paleta 
Program Barevné struktury – Východočeská galerie - 5.B 
Program Svět bubnů 
Program O lásce a přátelství – preventivní program realizovaný PPP 
v rámci projektu EU peníze školám 
Přednáška Habsburkové 
Vánoční dílna – KD Dubina – 5.B 
Vánoční dílna – DDM Beta – 5.A,C,D 
Vánoční plavání v Aqua centru – 5.D 
Koncert Muzikáři – Rytířský sál – 5.A,D 

6. ročník Exkurze předvánoční Praha – 6.B, C  
Program Nový Zéland - kino Dukla 
Program Internet a jeho úskalí -  KD Dubina 
Program Mezilidské vztahy a sebepojetí – preventivní program 
realizovaný PPP v rámci projektu EU peníze školám 
Program Elektronické zdroje v knihovně - Krajská knihovna – 6.C 

7. ročník Exkurze v obřím akváriu v Hradci Králové - 7.B,C 
Program Šikana, agresivita, domácí násilí – preventivní program 
realizovaný PPP v rámci projektu EU peníze školám 

8. ročník Anglické divadlo Praha 
Exkurze předvánoční Praha 
Program Poruchy příjmu potravy – preventivní program realizovaný 
PPP v rámci projektu EU peníze školám 
Program Láska ano, děti ne KD Hronovická – 8.B,C 

9. ročník Exkurze Chemicko -  technologická fakulta 
Exkurze gymnázium Mozartova ul. – náslech hodiny matematiky 
Exkurze předvánoční Vídeň 
Anglické divadlo Praha 
Program Láska ano, děti ne - KD Hronovická - 9.A 
Výstava středních škol – Ideon 
Program Drogy, alkohol, AIDS – preventivní program realizovaný 
PPP v rámci projektu EU peníze školám 
Cambridge Competition – soutěž na celé pololetí - 9.C 
Den zručnosti – Holice 
Divadelní předplatné 

1. – 9. ročník Předvánoční filmové představení 

sportovní třídy Lyžařský zimní kurz Harrachov 

 

akce v 2. pololetí školního roku  
 

1. třídy Autorská beseda se spisovatelkou D. Krolupperovou 
Exkurze v krajské knihovně 
Program Geomag 
Program Hodina zpěvu s J. Uhlířem – KD Hronovická 
Program Máme rádi písničky – KD Dukla 
Program Veselé zoubky 
Představení Trampoty brouka Pytlíka - VČD 
Přednáška o canisterapii 
Výtvarná dílna paní Gabesamové 
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Akce: Pasování na čtenáře 

2. třídy Autorská beseda se spisovatelkou D. Krolupperovou 
Exkurze ZOO Olomouc 
Program Třídění odpadů – Paleta 
Program Lesní kouzla – Paleta 
Program Jarní dekorace – KD Dubina 
Představení Trampoty brouka Pytlíka – VČD 
Představení Všechno lítá, co peří má – VČD 
Přestavení Perný pernštejnský den (2.B,C) – VČD Malá scéna 
Výstava 90 let pardubického hokeje – Zámek Pardubice 
Výlet Zábavný park Tongo (2.B) 
Plavba lodí Arnošt 

3. třídy Autorská beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou 
Exkurze v krajské knihovně 
Program strašidelné dopoledne s Andersenem (3.A) – knihovna 
Dubina 
Program Třídění odpadů – Paleta 
Program Bylinky – Paleta 
Program Jak to vidí nevidomí - Paleta 
Program Geomag 
Program Zdravá pětka 
Program Rozvíjení čtenářské gramotnosti – Krajská knihovna 
Představení Dračí poklad – Kunětická hora 

4. třídy Autorská beseda s spisovatelem J. Svitákem 
Beseda s Policií ČR – program Padouch nebo hrdina 
Exkurze Všestary (4.A) 
Exkurze Nasavrky, Moravský kras (4.B,C) 
Program Elektroodpad – Paleta 
Program Lovci mamutů – Paleta 
Program Život ve vodě - Paleta 
Program o knize – Knihovna Dubina 
Program Zdravá pětka (zdravá výživa) 
Program jak šli muzikanti do světa 
Program Člověk nebo zvíře (4.C) – VČG 
Program Horniny a nerosty 
Animační program Gotika (4.A) – VČG 
Animační program Zrcadlo umění (4.A) - VČG 
Přestavení Perný pernštejnský den (4.C) – VČD Malá scéna 
Představení O štěstí v neštěstí (4.B,C) - VČD 
Představení v Národním divadle v Praze 
Výstava Keltové ve východních Čechách (4.A) - VČG 

5. třídy Exkurze ZOO Praha 5.C,D 
Autorská beseda s spisovatelem J. Svitákem 
Program Geomag 
Program Elektroodpad – Paleta 
Program Velikonoční dílna (5.B,D,C)  
Program O lásce a přátelství – preventivní program realizovaný PPP 
v rámci projektu EU peníze školám 
Program Člověk nebo zvíře (5.B) - VČG 
Výtvarná dílna Evropa ve škole (5.C,D) – DDM Beta 
Přednáška Život mezi válkami – paní Růžková 
Přednáška Šest trpkých let protektorátu – paní Růžková 
Přestavení Perný pernštejnský den (5.A) – VČD Malá scéna 
Lyžování v Hlinsku (5.A,C,D) 

6. třídy Exkurze Ocmanice – environmentální výchova (6.B) 
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Program Třídění odpadů – Paleta 
Program Zdravý životní styl s Einsteinem (6.C) 
Program Mezilidské vztahy a sebepojetí – preventivní program 
realizovaný PPP v rámci projektu EU peníze školám 
Program Zažij si na vlastní kůži (6.B,C) – Univerzita Pardubice 
Představení Ze života hmyzu – VČD 
Představení Anglické divadlo Praha 
Výstava Pravěk je kůůl!  (6.A,B) – Muzeum Hradec Králové 
Výstavy VČM, Grand Pardubice (6.B,C) 
Veletrh vědy a techniky (6.C) – Univerzita Pardubice 

7. třídy Exkurze Praha (7.A) 
Exkurze s anglickým výkladem ZOO Dvůr Králové 
Exkurze Muzeum řemesel Letohrad (7.C) 
Program Elektroodpad – Paleta 
Program Zdravý životní styl s Einsteinem (7.C) 
Program Šikana, agresivita, domácí násilí – preventivní Program 
realizovaný PPP v rámci projektu EU peníze školám 
Program Noc mladých výzkumníků (7.C) – Univerzita Pardubice 
Představení Ze života hmyzu – VČD 
Představení Anglické divadlo Praha 
Přednáška Jižní Amerika (7.C) – cestovatelé Česákovi 
Výstavy VČM, Grand Pardubice (7.C) 
Akce Noc ve škole (7.C) 

8. ročník Exkurze Historické památky Olomouce  (8.C) 
Exkurze IQ hry -  Muzeum Vysoké Mýto 
Exkurze s anglickým výkladem ZOO Dvůr Králové 
Exkurze výroba automobilů Kolín 
Exkurze Muzeum knihy Žďár nad Sázavou 
Exkurze Josefov - pevnost 
Program Elektroodpad – Paleta 
Program Volba povolání – Úřad práce 
Program Zdravý životní styl s Einsteinem (8.C) 
Program Poruchy příjmu potravy – preventivní program realizovaný 
PPP v rámci projektu EU peníze školám 
Program Noc mladých výzkumníků (8.B,C) – Univerzita Pce 
Představení Ze života hmyzu (8.A) – VČD 
Představeni v anglickém jazyce (8.A,C)  – Dům hudby Pardubice 
Přednáška Krev a krevní skupiny (8.C) – MUDr. Riley 

9. třídy Exkurze Ležáky (9.A,B) 
Exkurze Hvězdárna Pardubice (9.B) 
Exkurze výroba automobilů Kolín 
Exkurze Praha – Vyšehrad 
Exkurze Britská rada Pardubice 
Program Volba povolání – Úřad práce 
Program Zdravý životní styl s Einsteinem (9.B) 
Program Drogy, alkohol, AIDS – preventivní program realizovaný 
PPP v rámci projektu EU peníze školám 
Přednáška Oběti holocaustu – KD Hronovická 
Představeni v anglickém jazyce – Dům hudby Pardubic 

6. - 8. ročník Poznávací zájezd po jihozápadní Anglii 

8. – 9. ročník Poznávací zájezd do Belgie a Lucemburska 
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Sportovní výcviky, lyžařské a plavecké kurzy, dopravní výcvik, adaptační 
pobyty nových kolektivů, školy v přírodě 

 
Výcviky: 
3.A,B,C,4.A,5.A,5.D, Zimní stadion Výcvik v bruslení 

4., 5. ročník Dopravní hřiště Dopravní výchova 

6.A,B,C  Třídenní adaptační pobyt 

7.B,C Dolní Morava Lyžařský výcvik 

6.A,7.A,8.A,9.A Harrachov Lyžařský výcvik sportovních 
skupin 

1. – 4.ročník Plavecký bazén Plavecký výcvik 

 
Školy v přírodě, vícedenní výlety: 
 
1. A,B,C škola v přírodě Sykovec, hotel Pavla 

2.B škola v přírodě Orlické Záhoří  – zimní sporty, Pec pod Sněžkou – turistika 

2.A,C škola v přírodě Libošovice - Nepříveč 

3.A,B škola v přírodě Rokytnice v Orlických horách – zimní sporty 

3.C,D škola v přírodě Sykovec, hotel Pavla 

4.A škola v přírodě Orlické Záhoří  – zimní sporty, Horní Jelení – keltský tábor 

4.B,C škola v přírodě Sykovec, hotel Pavla 

5.A škola v přírodě Mladočov 

5.B,C,D škola v přírodě Jedlová v Orlických horách 

6.A škola v přírodě Příchovice 

6.B škola v přírodě Český Ráj 

6.C výlet Horní Jelení 

7.A výlet Cikháj, Českomoravská vysočina 

7.B,C výlet Horní Jelení 

8.A škola v přírodě Nové Město Na Moravě 

8.B,C výlet Sobotka 

8.D výlet Sněžné v Orlických horách 

9.A výlet Pec pod Sněžkou 

9.B výlet Seč 

9.C  škola v přírodě Sněžné v Orlických horách 
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II. V letošním školním roce ve škole proběhly tyto projekty: 
 

1. ročník Začínáme spolu 
Mikulášská školička 
Normální je nekouřit 
Povolání – Co kdo umí 
Šmoulí hrátky – škola v přírodě 
Jsem čtenář! 

2. ročník Zvířat na podzim 
Náš školní betlém 
Už jsem čtenář 

3. ročník Moje město Pardubice, v rámci projektu poznávání okolí – výlet 
Úhřetická Lhota – 3.D 
Naše tělo 
Multikulturní výchova 

4. ročník Zelený ostrov (4.A) 
Cestujeme po ČR 
Cesta do minulosti 
Ekosystémy 

5. ročník Památné stromy – 5.A 
Cesta stříbra 5.B,C,D 
Vesmír 
Cestovní kancelář – mediální výchova 

6. ročník S matematikou až do antického Řecka 
Příprava Dne Země 

7. ročník Animals, Ježci – 7.C pro druháky 
Multikulturní výchova - zapojení do projektu Multipolis 
My favorite place in my country 
Příprava Dne Země 
Archimedův zákon v praxi 

8. ročník Easter Day (8.B pro 1. stupeň) 
Around the world (8.C pro 6. třídy) 
English Running (8.A pro 5. Ročník) 
Mediální výchova – tvorba časopisu 8.B,C 

9. ročník Příběhy bezpráví 
Výchova demokratického občana 
Nebojte se němčiny (9.C pro sedmáky) 

1. – 9. ročník Strašidla ve Studánce 
Den Země 
Sportovní a dětský den 
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III. Soutěže  olympiády – účast a umístění žáků ZŠ Pardubice – Studánka 
ve školním roce 2012/2013 

 
Soutěž Kolo Umístění 

Olympiáda v českém 
jazyce 

Okresní kolo 
Krajské kolo 

Hana Tománková 2. 
Hana Tománková 2. 

Mistr slov – rétorická 
soutěž 

Okresní kolo Kristína Sobotková 3. 
Jitka Sýkorová 3. 
Han Tománková 1. 
Kateřina Farská cena 
poroty 

Olympiáda v anglickém 
jazyce 

Okresní kolo 
Krajské kolo 

Pavlína Krpatová  6. 
Thomas Riley 2. 

Olympiáda v zeměpise Okresní kolo 
 
Krajské kolo 

Tomáš Míča 2., Matěj 
Macháček 1. 
Tomáš Míča 1.  

Olympiáda v dějepise Okresní kolo 
Krajské kolo 

Tomáš Míča 2., 1. 
 Hana Tománková 1., 2. 

Evropa ve škole – literární 
a výtvarná soutěž 

Krajské kolo Jitka Vodičková 1., 
Kateřina Lesáková  2. – 
literární část 
kolektiv  7.C  – 3.  – 
výtvarná část 

Pythagoriáda Okresní kolo Matěj Macháček 2. – 3. 

PC – ák Okresní kolo Jan Novák 3. 

Hledá se mladý chemik Krajské kolo 3. kolektiv  8.C, 9.B 

Biologická olympiáda Okresní kolo Kateřina Farská 7. 

Zelený Pardoubek Krajské kolo 2. místo v kategorii 
úplných základních škol 

Pohár rozhlasu v atletice Okresní kolo Chlapci 3.  
Dívky 4. 

And 1 cup 6. a 7. tříd v 
basketbale 

Republikové finále Chlapci 4.  
Dívky 1.  

Florbal  Okresní kol 
Krajské kolo 

Chlapci 1., dívky 3. 
Chlapci 1. 

Pardubický skřivan Regionální kol Dominika Demlová 1. 
Tereza Málková 3. 

Košík plný rozumu  Krajské kolo Karel Mistrík 3.  

 
III.  
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IV. Nabídka mimoškolních aktivit v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním 
roce 2012/2013 

 
Kroužky jsou vedené zaměstnanci školy nebo škola pronajímá prostory 

organizacím, jejichž zaměstnanci vedou kroužky ve škole  
 

název zájmového útvaru ročník vedoucí   

tělesná výchova 

Florbal- chlapci - 1.  a 2. třída   1. a 2.  trenér flor. klubu 

Florbal- chlapci - 2. a 3. třída   2. a 3. J. Mandys 

Florbal - chlapci - 4. a 5. třída   4. a 5. M.Theer   

Florbal - chlapci - 6. - 7. třída 6. - 7. M. Kaplan 

Florbal - chlapci 8. - 9. třída   8. a 9. J. Mandys 

Sportovní hry pro 1. třídu 1. B. Kafková 

Atletika 1. - 7. ročník   1. - 7. atletický klub 

Balet 1. - 4. ročník   1. - 4. Z. Volkovová 

Aerobic 1. - 3. třídy   1. - 3. I. Hantscherová 

Basketbal - chlapci 2001, 
2002     

organizuje basketbalový klub SŠB 
Pardubice 

Basketbla - dívky 2001, 2002   www.ssbpardubice.cz 

Basketbal - chlapci, dívky 2001, 
2002       

Basketbal - chlapci, dívky 2003, 
2004       

Basketbal - chlapci, dívky 2005 a 
mladší       

Badminton   1. - 5. Badmintonový klub 

Hip  hop      3. - 7. http://vychod.krouzky.cz 

Cheerleading - roztleskávačky 1. - 5. zajišťuje soukromá agentura 

Dětské judo (Daitó Ryu 
Pardubice) 1. - 5. 

Pardubice 
  

hudební výchova 

Akustická kytara   1. - 9. zaměstnanci Soukromé 

Zobcová flétna 
 

  hudební školy 

Klávesy, Zpěv     www.hudebni-skola.unas.cz 

Zobcová flétna 2. ročník   2. P. Pospíšil 

Zpívání  s Ivetou "Světlušky"  1. - 5. I. Nováková 

Bubnování (muzikoterapie) 1. - 5. 1. - 5. I. Nováková 

výtvarná výchova 

Výtvarná dílna pro 2. třídy   2. I. Trojánková 

Dovedné ruce 2. - 4. třídy 2. - 4. E. Špatenková 

Keramika 1. třída   1. A. Misařová 

Keramika 2. třída   2. A. Misařová 

Keramika 3. - 5. třída 3. - 5. A. Misařová 

Keramika 1. a 2.třída 1. a 2.  M. Misařová 

http://www.ssbpardubice.cz/
http://vychod.krouzky.cz/
http://www.hudebni-skola.unas.cz/
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Keramika 3. - 5. třída 3. - 5. M. Misařová 

Keramika  4. - 9. třída 4. - 9. A. Misařová 

anglický jazyk 

Angličtina pro nejmenší   1. V. Luňáčková 

Angličtina s rodilým mluvčím   2. rodilý mluvčí 

Angličtina s rodilým mluvčím   3., 4. rodilý mluvčí 

Angličtina pro budoucí 
gymnazisty 5. V. Luňáčková 

Anglický jazyk pro budoucí 
studenty 9.  P. Andrlová 

další 

Lego      2. - 4. L. Košvancová 

Šachový     pokročilí šachový klub Pardubice 

Šachový     začátečníci šachový klub Pardubice 

Fotografický   3. - 6. http://vychod.krouzky.cz 

Počítače     2. - 5.     

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

http://vychod.krouzky.cz/
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V. Získávání podkladů pro vlastní hodnocení školy 
 

Výsledky šetření společnosti SCIO 
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Výsledky NIQES pro třídy 
 

Výsledky udávají průměrnou úspěšnost žáků 
 

5. ročník 
 

Anglický jazyk 5.A 5.B 5.C 5.D 

84% 87 77 90 85 

Český jazyk 5.A 5.B 5.C 5.D 

74% 83 59 75 74 

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

54% 65 36 55 55 

 
9. ročník 
 

Anglický jazyk 9.A 9.B 9.C 

58% 56 54 62 

Český jazyk 9.A 9.B 9.C 

75% 71 79 74 

Matematika 9.A 9.B 9.C 

68% 67 68 69 
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VI. Školní družina 
 

Pracovalo 7 oddělení školní družiny s 210 zapsanými žáky v zahajovacích výkazech.  
Poplatek za družinu činil 150,- Kč na měsíc za žáka. Finanční prostředky z příspěvku 
rodičů  se investují do materiálu, provozu, vybavení, nákupu knih do ŠK, do 
vstupného u akcí ŠD. Z příspěvků je rovněž hrazen pitný režim pro děti v družině 
v odpoledních hodinách. 
Děti v rámci družiny měly možnost navštěvovat množství kroužků (viz nabídka 
mimoškolních aktivit), vychovatelky školní družiny pro děti připravily velké množství 
akcí. 
 

Akce školní družiny 
 

1. pololetí 
 

 Akce: Barevný den, Malá pardubická, Kdo si hraje, nezlobí, Smyslové turnaje, 
Předvánoční diskotéka 

 Soutěže: Leť, vlaštovko, leť 
 Exkurze: Apolenka – Spojil - 1.B,3.C 
 Výstava Příroda a zvířata východního Polabí  - 1.B, 3.C 
 Animační program – krajinářské pokusy – 1.B, 3.C 
 Program Vítej nám, Ježíšku! - Východočeské muzeum – 1.B, 3.C 
 Představení cirkus Berousek ve škole 
 Projekty Les ve škole, škola v lese, Ohlédnutí za Londýnem – podzimní olympiáda, 

Zvířata kolem nás, Vánoční tvoření 
 

2. pololetí 
 

 Animační program Chléb a hry – VČG 
 Programy:  O Héraklovi – KD Dubina, program Jak se dělá casting 
 Výtvarné soutěže: Zimní sporty 
 Akce: Hry na sněhu, Karneval, Taneční show, Koloběžkiáda, Kuličkiáda, Indiánský 

týden, Hry bez hranic 
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VII. Školní knihovna 

Statistika školní knihovny za školní rok  2012/ 2013 

Měsíc Počet půjčených titulů Počet osob (různých) 

Srpen 2012 74 25 

Září 71 30 

Říjen 162 52 

Listopad 146 50 

Prosinec 80 33 

Leden 2013 102 57 

1.pololetí 605 91 

Únor 58 23 

Březen 94 35 

Duben 85 32 

Květen 86 34 

Červen 49 22 

2.pololetí 372 65 

Celkem za školní rok 977 116 

 
Služeb knihovny využilo 116 osob, což je 15 % z celkového počtu žáků a pedagogů 
školy. 
 
V knihovně dále v tomto školním roce: 
 
3x  besedy pro začínající čtenáře – prvňáčky 
5x  beseda o knihách se spisovateli 
10x společně navštívila knihovnu školní družina 
2 výstavy knih + výstava k 50. výročí školy  
149 půjčovních hodin 
13 řad knih společně četlo 16 tříd. 
Do evidence bylo zapsáno 54 nových knih 
Odepsána byla 1 kniha z důvodu ztráty 
Pracovníci knihovny:  K. Beranová, B. Kafková, L. Košvancová, J. Rybářová, I. 
Skalická  
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VIII. Školní jídelna 
 

je součástí právního subjektu ZŠ Pardubice – Studánka. Kapacita jídelny je 690 jídel 
denně.  
Díky projektu Pardubická karta mají žáci možnost ve stravovacím systému tuto kartu 
používat.     
Žákům bylo umožněno elektronický výběr a odhlašování jídla prostřednictvím webu 
www.strava.cz. 
 
Náklady rodičů na jeden oběd v roce 2012/2013 činily: 
  6 – 10 let                 24,- Kč 
  11 – 14 let                26,- Kč 
  15 – letí a dospělí               27,- Kč 
 
 

Žáci so vybírají každý den z nabídky ze dvou jídel. 
 
Škola nabízí žákům prvního stupně a dětem ve školní družině pitný režim v podobě 
čaje připravovaného kuchařkami, všichni žáci školy si mohou ve škole během 1. – 3. 
přestávky zakoupit svačinu či dotované školní mléko. Této možnosti využívá asi 
150 žáků školy. V pavilonu tělocvičen je umístěn nápojový automat. 
 
Žáci školy vyzdobili jídelnu kresbami propagujícími zdravý životní styl. 

 
 

 

 

http://www.strava.cz/
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Prezentace ZŠ Pardubice - Studánka na veřejnosti 
 

Prezentační akce organizované školou nebo akce, kterých se žáci školy 
zúčastnili a reprezentovali tak svoji školu:  

 
1. pololetí 
 slavnostní šerpování prvňáčků, 
 sběrový den, 
 testy SCIO pro 9. ročník,  
 sportovní dopoledne pro MŠ,   
 Cross country – lidový běh, Běh naděje,  
 Zakončení projektu Kráčmera, výstav panelů vytvořených v rámci projektu 

ve Východočeském divadle  
 Den Slabikáře v 1. třídách, součástí oslavy představení loutkového divadla, 
 akce Duchové a strašidla ve Studánce, Svatomartinská slavnost, Mikulášský 

turnaj, Mikulášská nadílka ve škole, Adventní sobota ve škole,  
 adventní spirála v 2.B, 4.A, 
 předvánoční koncerty sboru Studánka a Světlušky, 
 předvánoční charitativní sbírka,  
 společné akce žáků 1. a 2. stupně - předvánoční pečení,  
 podzimní soutěž ve sběru baterií. 
 

2. pololetí 
 Pardubická devítka, lidový běh –  119 běžců - 1. místo 
 Lidový běh Vaňka Vaňhy – 146 běžců z naší školy – 3. místo 
 den otevřených dveří školy,  
 sobotní lyžování v Deštném,  
 vynášení Morany,  
 velikonoční pečení tříd 1. stupně s pomocí žáků 2. stupně,  
 Den Země,  
 sportovní a dětský den,   
 Květinový den,  
 divadelní předplatné pro žáky ve Východočeském divadle,  
 oslavy 50 let výročí od založení školy, výstava historických fotografií, tisk 

almanachu, 
 koncert Pískomil se vrací pro žáky 1. stupně,  
 vystoupení pěveckého sboru školy,  
 sběrové dny,  
 závěrečné vyřazení žáků 9. tříd, 
 Příměstský tábor. 

 
Průběžne: 

 webové stránky školy, 
 prezentace v regionálním tisku, v českém rozhlasu. 
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Oslavy výroční 50 let od založení školy: 
 
DUBEN 2013 

19. duben  Den Země ve Studánce   

 

KVĚTEN 2013 

2. květen   Koncert pro žáky 1. stupně Pískomil se vrací 

  KD Hronovická 

10. květen  Sportovní a dětský den pro žáky školy 

  Areál školy 

30. květen  Den otevřených dveří 

  14.00 – 15.00  výstavy, ukázky zájmové činnosti 

  15.00  pohoštění, neformální setkání s hosty 

 

ČERVEN 2013 

24. červen  Slavnostní večeře pro současné i bývalé zaměstnance  

  školy 

25. červen  Koncert sboru Studánka a Světlušky 

  KD Dubina 

27. červen  Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 

  KD Hronovická 

 

Škola připravuje: 

ŘÍJEN 2013 

23. říjen  Podzimní sportovní den pro předškoláky 

  sportovní soutěže pro děti z okolních mateřských školek 
ve všech prostorech tělocvičen školy 

 

PROSINEC 2013 

5. prosinec  23. ročník Mikulášského turnaje v košíkové chlapců 

  turnaj pro chlapce základních škol pořádaný Společností přátel 

školy, turnaj je kvalifikací do okresní olympiády v basketbalu 

DOPROVODNÉ AKCE:  Tvorba Almanachu, výstavka historických fotografií  
    v prostorách školy, tvorba  vzpomínkového CD  
    s fotografiemi z 50 let činnosti školy, tvorba    
               upomínkových předmětů 
 
 
Většina akcí byla hrazena s pomocí sponzorů z řad rodičů a partnerů školy. 
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Společnost přátel školy 
 

Společnost přátel ZŠ Studánka pracuje jako samostatný právní subjekt  
s vlastními stanovami, rozpočtem, pracovním plánem a plánem hospodaření  
s registrací MV ČR. Sdružení se prostřednictvím volené Rady účastní řešení řady 
problémů.  
 Volená Rada rodičů se schází zpravidla 2 - 3 krát za školní rok v posluchárně 
školy. Pravidelně se jí účastní zástupce vedení školy, případně učitelé, kteří se 
podílejí na organizování příslušné akce. Kontakt rodičů s Radou rodičů zajišťují 
zástupci jednotlivých tříd. Spolupráce je velmi dobrá.  
          Společnost škole umožnila čerpat na akce pořádané školou ve školním roce 
2012/2013 ze svého rozpočtu přibližně 120 000,- Kč. 
         Ze svého rozpočtu Společnost pomáhá škole financovat odměny pro žáky 
úspěšné v různých soutěžích, přispívá na práci kroužků, na projekty ve třídách. 
Z rozpočtu Společnosti jsou odměňováni nejúspěšnější žáci tříd na konci školního 
roku, děti 8. a 9. tříd získávají příspěvek na divadelní představení, žáci 7. a  
sportovních  tříd příspěvek na lyžařský kurs. Společnost ze svého rozpočtu přispívá 
na divadelní předplatné pro žáky, sobotní akce tříd a akce sloužící k propagaci školy 
(sportovní dopoledne pro MŠ). 
 
Školská rada 
 
 Od 1.1.2006 ve škole zahájila činnost šestičlenná školská rada. Byla 
provázána činnost Společnosti přátel a školské rady. Na společných schůzkách bývá 
odsouhlasena výroční zpráva školy za uplynulé období, vlastní hodnocení školy za 
uplynulé období, zúčastnění jsou průběžně informováni o zavádění školního 
vzdělávacího programu do praxe a o aktuálních změnách ve školním vzdělávacím 
programu, o akcích organizovaných školou, o aktivitách školy zaměřených na její 
sebehodnocení, jsou zde průběžně projednávány problémy, se kterými se škola 
potýká během školního roku.  
 
Rada dětí 
 
 Desátý rok ve škole pracovala 16 členná rada dětí se schůzkami  přibližně 6 x za 
školní rok. V radě dětí jsou zástupci ze všech tříd od 5. do 9. ročníku. Rada dětí 
formou svých připomínek ovlivňovala dění ve škole. Její členové byli rovněž 
spoluorganizátory tradičních akcí školy.  Zcela samostatně zástupci rady organizují 
na 2. stupni anketu o nejoblíbenějšího učitele, která bývá vyhodnocena  na 
závěrečném vyřazení. 
 Rada má své zástupce v městském dětském parlamentu, kteří se zúčastnili 
všech schůzek parlamentu. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  ČŠI 
 

Ve školním roce 2013/2014 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. 
 
Celá inspekční zpráva je uložená v ředitelně školy, vystavená na webových 
stránkách České školní inspekce, přikládáme závěry zprávy: 
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Výroční zpráva o hospodaření 
ZŠ Pardubice –Studánka 

za kalendářní rok 2012  – Magistrát města Pardubic 

Výnosy (příjmy    

      Kč 

Dotace Magistrátu města Pardubic   5 792 000 

Dotace  ÚMO III   21 000 

Dotace Fond ekologické výchovy a osvěty 37 000 

Dotace Projekt ParDoubek   10 000 

Dotace Úřad práce Pardubice  11 995 

Celkem     5 871 995 

    

Položka Název Účel Kč 

602 Tržby doplňková  Pronájem tělocvičen,  

  činnost zájmová činnost 1 150 725 

602 
Tržby hlavní 
činnost Výběr - stravné ŠJ a ŠD 3 580 161 

662 Úroky Úroky 1 056,60 

649 Jiné ost. výnosy   5 610 

648 Zapojení fondů   153 637,55 

Celkem     4 891 190,15 

    

Výnosy celkem     10 763 185,15 

    

Náklady (výdaje)   

Položka Název Účel Kč 

501 Spotřební materiál   4 608 011,72 

502 Spotřeba energií    

  voda, plyn, teplo,    2 616 857,28 

  elektřina    

511 Opravy, údržby   978 025,80  

518 Ostatní služby Služby, spoje 832 807,35 

521, 524 
Náklady 
doplňkové Mzdy, odvody 1 084 622 

527 činnosti, ŠD    

549 
Jiné ostatní 
náklady Poplatky, pojištění 177 730 

551 Odpisy - HIM   213 306 

Náklady celkem   10 511 360,15 

    

Rekapitulace:   Výnosy 10 763 185,15 

    Náklady 10 511 360,15 

    Rozdíl – rozděl. do fond 251 825 
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Výroční zpráva o hospodaření 
Základní škola Pardubice – Studánka 

za kalendářní rok 2012 – státní prostředky 

Výnosy (příjmy    

      Kč 

Dotace státu     25 010 705 

Výnosy celkem     25010 705 

Náklady (výdaje)   

Položka Název Účel Kč 

501 Spotřební materiál Učebnice, metodiky,  

    časopisy, školní  84 277 

    potřeby, učební pomůcky  

    školní knihovna  

512 Cestovné   63 108 

518 Ostatní služby Školení 23 170 

521 Mzdové náklady Mzdy, motivační složky 18 212 693 

  OPPP Ostatní osobní náklady 85 000 

524 Zákonné pojištění 
Zákonné odvody, 
zdravotní 6 216 081 

    sociální, motivační složky  

527 
Zákonné soc. 
nákl. FKSP, motivační složky 183 247 

528 
Jiné soviální 
náklady nemocenská 65 270 

549 
Jiné ostatní 
náklady Zákonné pojistné 3% 77 859 

Náklady celkem   25 010 705 

    

Rekapitulace:   Výnosy 25 010 705 

    Náklady 25 010 705 

    Rozdíl 0 

 
 
 

Investice                        Kč  

Kotel – školní  jídelna  106 200 

Celkem     106 200 

 
Čerpání z 
fondů     Kč 

Fond odměn zapojen   39 150 

Rezervní fond zapojen   114 487,55 
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Zapojení do rozvojových programů v ZŠ Pardubice – 
Studánka ve školním roce 201/2013 

 
Škola nebyla zapojena do žádných rozvojových programů 

 

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2012/2013 

 
Ve škole proběhly 2 kurzy pro seniory v oblasti vzdělávání práce s ICT vedené 
vyučujícím školy. Kurzy byly hrazeny z dotace ÚMO Pardubice III. 
 

Projekty realizované z jiných zdrojů v ZŠ Pardubice – 
Studánka ve školním roce 2012/2013 

 
1. Ve školním roce 2012/2013 realizovala škola v rámci projektu EU peníze 

školám 2. část projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2146  s názvem Inovace ve 
vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. 

 
 V rámci realizace projektu proběhlo: 

- Vytvoření 1260 digitálních učebních materiálů (DUM) 

 do tvorby se zapojili všichni vyučující školy,  

 materiály byly pilotovány ve všech vyučovacích předmětech s výjimkou 
tělesné výchovy ve všech třídách školy,  

 byly postupně umísťovány na webové stránky školy 
- Byly realizovány ve všech třídách 5. – 9. ročníku 2 čtyřhodinové bloky programů 

primární prevence vedené pracovníky Pedagogicko – psychologické poradny 
v Pardubicích 

 Témata: 

5.ročník Mezilidské vztahy a sebepojetí 

6. ročník O lásce a přátelství 

7. ročník Šikana, agresivita, domácí násilí 

8. ročník Poruchy příjmu potravy 

9. ročník Drogy, alkohol, AIDS 
 

2. Další projekty, ve kterých byla ZŠ  Pardubice – Studánka ve školním roce 
2012/2013 partnerem bez finanční účasti 

 

Projekt Vzduchoplavec Kráčmera  (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0006) - 
dokončení 

Projekt byl schválen v rámci operačního programu CZ.1.07., OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Číslo prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání. Číslo oblasti podpory 
7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

Projekt Vzduchoplavec Kráčmera je organizován občanským sdružením Antikomplex. 
Hlavními partnery při realizaci projektu jsou občanské sdružení Job a Česká televize. 
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Cílem projektu je podpořit u žáků porozumění psanému textu pomocí vytváření bodových 
scénářů, metod aktivního učení, kritického myšlení a inovativní výuky vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět (vlastivěda). 

Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (registrační číslo 
CZ1.07/4.1.00/06.0020) - dokončení 

Cílem projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na 
základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory 
inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí 
podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků. 

 
Projekt GEOVĚDY, celým názvem „Vzdělávání pedagogických pracovníků 

základních a středních škol v geovědních a jim blízkých oborech s důrazem na 
jejich regionální příslušnost“ 

 
Klade si za cíl rozšířit povědomí o geologických oborech mezi širokou pedagogickou 
veřejností. Projekt nabízí nové způsoby prezentace geologie žákům a studentům. 
Projekt realizuje společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 
 

Projekt Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky (CZ.1.07/1.3.46/02.00008) 
 
Hlavními partnery při realizaci projektu jsou občanské sdružení Job a obecně prospěšná 
společnost Erudis. 
Ve škole v rámci proběhne cyklus vzdělávání učitelského sboru a podpora vybraných 
vyučujících formou mentoringu. 
Škola do projektu vstoupila v červnu 2013. 
 

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 
(C.Z.1.07/1.1.00/44.0012) 

 
Hlavními partnery při realizaci projektu jsou Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 a Střední 
průmyslová škola chemická. 
Žáci školy se budou v dalších třech školních letech zúčastňovat praktických cvičení 
v přírodovědných předmětech na obou středních školách a exkurzí s přírodovědnou 
tématikou. 
Škola vstoupila do projektu v červnu 2013. 

 

 
3. Akce a projekty realizované z dotací fondů Magistrátu města Pardubic: 

 
poskytoval dotace výše dotace/Kč využití dotace 

Magistrát města Pardubic, 
fond ekologické výchovy a 
osvěty 

37 000 V období září – listopad 
2012 byly výukové akce pro 
žáky školy v ekocentru 
Paleta hrazeny z dotace 
(508 žáků, 12 436 Kč),  
Byly zakoupeny barevné 
nádoby na tříděný odpad do 
všech tříd 2. stupně. 

Magistrát města Pardubic 
fond kultury 

15 000 Dotace z Programu kultury 
města byla využita na 
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(květen 2013) organizaci koncertu pro žáky 
1. stupně, kteří tento koncert 
dostali jako dárek k výročí 
školy. Koncertu se zúčastnili 
všichni žáci 1. stupně (410 
žáků) se svými učiteli i 
zájemci z řad rodičů 
s mladšími sourozenci. Na 
koncertu vystoupili vedle 
skupiny Pískomil se vrací 
rovněž zdarma členové 
skupiny Vypsaná fixa, 
s nimiž škola dlouhodobě 
udržuje přátelské vztahy. 

Městský obvod Pardubice 
III 
humanitní komise RMO 

21 000  2012: Slavnostní vyřazení 
žáků 9. tříd spojené 
s akademií školy (3 00 Kč), 
Mikulášský turnaj v košíkové 
(5 000 Kč), Příměstský tábor 
(10 000 Kč), Den Země 
(3 000 Kč),   
2013: Výdaje spojené 
s tvorbou a tiskem ročenek 
ku příležitosti 50 let výročí 
školy (10 000 Kč), 

Neinvestiční dotace 
z rozpočtu prostředků 
Pardubického kraje 
v rámci soutěže Zelený 
ParDoubek v roce 2012 
 

10 000 Dotace byla využita na 
odměnu za práci vykonanou 
na základě dohod o pracích 
konaný mimo pracovní 
poměr pro pedagogické 
pracovníky, kteří měli na 
rozvoji environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 
v Základní škole Pardubice – 
Studánka, Pod Zahradami 
317 v roce 2012 výrazný 
podíl. 

Úřad práce 11 995 Dotace byla v prosinci 2012 
využita na uhrazení platu pro 
asistenta pedagoga pro žáka 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami, dotace 
pokračovala rovněž v období 
leden – červen 2013 

 
Spolupráce  ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 
2012/2013 s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 
 

Ve škole funguje základní odborová organizace nepedagogických pracovníků, se 
kterými vedení školy spolupracuje na základě kolektivní smlouvy. 
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Příloha – 
z webových 

stránek školy: 
naplňování 

průřezových témat 
prostřednictvím 

projektové výuky 
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Osobnostní a sociální výchova –  
společné akce „větších a menších“ 

 
English Running 

Rubrika: Akce školy 

11. června 2013, 19:23 | Mgr. Soňa Jarošová  

Ve čtvrtek se konal běžecké závod spojen se znalostmi anglického jazyka. Připravili ho žáci 8. A pro 

své mladší spolužáky z páté třídy. Páťáci prokázali velmi dobrou úroveň jazykovch znalostí, snažili 
se dosáhnout co nejrychlejších časů. Závod se zdařil a vy se můžete podívat na přiložené foto. 

 

 

Projekt - Around the world 

Rubrika: Školní projekty :: 2. stupeň 

23. května 2013, 12:49 | Bc. Vendula Luňáčková  

Ve středu 22.5. proběhl v rámci výuky anglického jazyka projekt "Around the world". Žáci 8.C 
připravili pro děti ze 6. tříd prezentace, ve kterých představili některé anglicky mluvící země 
(Velkou Britáii, USA, Austrálii a Kanadu). 
Žáci 6. tříd měli v průběhu prezentací za úkol ve skupinkách doplnit do pracovního listu informace 
o těchto zemích. Na závěr jsme se ještě podívali na rozdíly mezi britskou a americkou 

angličtinou.Celý projekt samozřejmě probíhal v anglickém jazyce a velmi se vydařil. Tímto děkuji 
žákům 8.C za jejich velkou snahu a žákům ze 6. tříd za jejich pozornost v průběhu prezentací. 

 

Společná výuka 4. a 9. třídy 

Rubrika: Akce školy 

29. května 2013, 11:38 | Mgr. Lenka Friedrichová  

V úterý 28. 5. navštívily „děti“ z 9. A žáky ze 4. A. Zajímavými formami s nimi kluci a děvčata 
během 2 vyučovacích hodin zopakovali rozeznávání slovních druhů, zařazování podstatných jmen 
ke vzorům a na závěr s nimi připravili netradiční slohová cvičení. 

Pracovalo se v týmech a o úvodní a průvodní slovo se postarali Tomáš Bydžovský a Honza Patík – 
silné to osobnosti 9. A. 

Mladší děti ukázaly, že už hodně umí a starší si ověřily, že opravdu není snadné vyučovat. 

http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-sona-jarosova.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-zr-skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-ot-skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-vendula-lunackova.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-lenka-friedrichova.html
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„Šéfové“ si získali obdiv a čtvrťáci se s nimi neradi loučili. Rozhodně to byla povedená a poučná 
akce – pro obě strany. 

 

 

 

 

 

Ježci - projekt 7.C 

Rubrika: Školní projekty :: 2. stupeň 

4. prosince 2012, 16:33 | Mgr. Pavlína Marková  

   Krásný projekt na téma ježci vytvořila třída 7.C  pro malé druháčky. Cílem bylo dětem přiblížit 

znalosti o zazimování ježků, jejich potravě, systematickém zařazení  a mnoho dalšího. Kreslili jsme 
ježečky, skládali jsme básně, vyprávěli příběhy, tvořili prezentaci, hráli motorické hry, zpívali a 
hráli na hudební nástroje. Zda se projekt dětem líbil? Posuďte sami podle přiložených fotografií. V 

budoucnu se budeme těšit na více takových projektů ve spolupráci s prvním stupněm.   

 

 

http://www.zs-studanka.cz/sec-zr-skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-ot-skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-pavlina-markova.html
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Sportovní a dětský den 

Rubrika: Akce školy 

10. května 2013, 13:38 | Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy  

Sportovní a dětský den se nám v letošním roce opravdu vydařil a nejen díky krásnému počasí, 
které nám přálo. 

Sportovci si zasportovali – hráli florbal, fotbal, přehazovanou, vybíjenou. 

Děti z druhého stupně připravily spoustu různých disciplín pro mladší spolužáky a dohlížely na ně 
při jejich plnění.   

Připravily: překážkové dráhy, přetahování lanem, hod na koš, závod ve skákání v pytlích, soutěž v 
nejvyšších stavbách z kostek, běh ve dvojici se svázanýma nohama, běh s vodou, hod na cíl, 
slalom mezi kuželi, hádání hádanek, hledání pohádkových dvojic, stavění největšího domečku 
z karet, kreslení obrázků křídami na chodník, nafukování balonku na čas, … 

Velkým dárkem pro děti byly aktivity, které nám ze svého penzionu U Kačáka v Janově nad Nisou 
 zapůjčil  tatínek žáka školy pan Dr. Vladimír Srník. Děti si tak mohly vyzkoušet horolezectví, nad 
jehož bezpečností pan Srník celé dopoledne dohlížel, lukostřelbu i disciplínu, kdo se nejdále 

dostane přivázaný na pružné gumě. 

Velké poděkování patří žákům druhého stupně, kteří se podíleli na organizaci, a další velký dík pak 
panu Srníkovi – jím zapůjčené aktivity byly skvělé! 

   

příprava vybíjená Áďa v akci 

   

Přetahování Hádanky Puzzle 

   

Florbal Kreslení na chodník Hledání dvojic 

   

Slalom Závod v pytlích Hod na koše 

  

 

Lezecká stěna Lezecká stěna Fotbal 

 

 

  

http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-ivana-nejedla.html
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9850
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9851
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9852
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9853
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9854
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9855
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9856
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9857
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9858
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9859
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9860
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9861
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9862
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9863
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9864
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Easter Day pro 1. - 3. třídy 

Rubrika: Akce školy 

27. března 2013, 10:22 | Mgr. Hana Syrovátková  

Žáci 8.B si připravili pro své mladší spolužáky z prvních až třetích tříd aktivity, při kterých spojili 
výuku angličtiny s tématem Velikonoc. Žáci hráli bingo, domino, luštili křížovky a přiřazovali 
anglická slova k obrázkům. 

Všichni společně strávili příjemné dopoledne plné her a angličtiny. Prvňáčci, druháci i třeťáci 
odcházeli plni zážitků. Osmáci byli spokojeni se svou prací, avšak zároveň i trochu unaveni. Vždyť 

se také věnovali cca 200 dětem!!! 

Ráda bych pochválila žáky prvních, druhých a třetích tříd za jejich velmi pěknou práci a žáky osmé 
třídy za trpělivost a kreativitu :) 

HAPPY EASTER!!! 

 
 

 
Adventní sobota ve škole 

Rubrika: Akce školy 

1. prosince 2012, 09:50 | Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy  

Další ročník Adventní soboty ve škole je za námi. 

Díky všem, kteří naší nabídky využili a strávili s námi příjemné dopoledne, především však velké 
díky paní učitelkám, vychovatelkám i asistentkám, které pro nás celé dopoledne připravily a žákům 
a žákyním školy, kteří jim při tom pomáhali. 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-hana-syrovtkov.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-ivana-nejedla.html
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Výchova demokratického občana 
 

Příběhy bezpráví 

Rubrika: Školní projekty 

14. listopadu 2012, 16:31 | Mgr. Zuzana Volkovová  

V rámci projektu Příběhy bezpráví se dnes 14.11. 2012 uskutečnila beseda s pamětníkem. Pan 

Šušlík, který byl ochoten s dětmi pohovořit o událostech roku 1968 až po rok 1989, nebyl v naší 
škole poprvé. 

Vyprávěl žákům 9.C o událostech Pražského jara a samozřejmě i o tom, co se stalo 17.11. 1989 
v Praze. V sobotu si všichni připomeneme státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, proto 
byla beseda k tomuto výročí zaměřena. Děti měly připravené otázky, takže se vyprávění skutečně 
proměnilo v besedu. Všichni poslouchali se zaujetím poutavé vyprávění a na závěr panu Šušlíkovi 
potleskem poděkovali. 

 
Návštěva Ležáků očima Kláry Ehlové 

Rubrika: Akce školy :: 2. stupeň 

24. února 2013, 09:26 | Mgr. Ilona Bartošková  

15. února jsme navštívili pietní území Ležáky. Do roku 1942 zde stávala obec, která byla 24. 
června 1942 vypálena nacisty a srovnána se zemí stejně tak jako o 14 dní dříve obec Lidice. 
Všichni obyvatelé Ležáků byli krutým způsobem zavražděni, protože pomáhali parašutistické 
skupině Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, a 

ukrývali zde jejich vysílačku Libuše. Po válce Ležáky nebyly znovu obnoveny, ale bylo zde 
vybudováno muzeum jako památka na zesnulé obyvatele. 

Po příchodu do muzea jsme vytvořili pracovní skupiny a dostali za úkol vypracovat pracovní list, 
který se týkal období heydrichiády. Nápovědy byly ve vitrínách s různými spisy nebo starými 
věcmi. Nejúspěšnější skupina pak byla odměněna knížkami. 

Pak jsme se s paní průvodkyní vydali na prohlídku pietního území. Na každém místě, kde dříve 
stálo nějaké stavení, stojí dnes tzv. hrobodomy s křížem. Své kříže zde mají i lidé, kteří bydleli 

mimo Ležáky, ale s tamními obyvateli spolupracovali a zaplatili za to životem. 

Můžu říct, že se mi celá exkurze líbila a rozhodně si myslím, že každý by měl místo jako je toto 
někdy za svůj život navštívit. 

                                                                           Klára Ehlová, 9.B 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/sec-zr-skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-zuzana-volkovova.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-wq-akce-skoly-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-ilona-tlamkova.html
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Multikulturní výchova 
 
 

Kamarádi z Afriky 

Rubrika: Akce školy :: 1. stupeň 

2. června 2013, 19:19 | Mgr. Lada Burgetová  

Nápad se zrodil ve třídě 3.A po přečtení článku z naší čítanky " Proč děti chodí do školy?". S dětmi 
jsme si povídali o tom, že ne všechny děti na světě mají stejné školy jako jsou u nás v Čechách. 
Jeden z našich spolužáků nám přinesl ukázat video z jedné školy v Africe, kterou navštívila jeho 
babička. A tak jsme dostali nápad pomoci a získat nové kamarády z 
Afriky.                                                 

Děti přinášely to, co afričtí školáci nejvíce potřebují -sešity , bloky , tužky, pastelky a pro radost i 
hračky. Vše jsme pečlivě zabalili a za pomoci rodičů Adámka Zavadila poslali do africké školy a 
čekali na odpověď. Děkujeme rodičům Zavadilovým, kteří k našim vybraným dárkům  zakoupili 
fotoaparát, aby nám děti mohly poslat svoje 
fotky.                                                                                         

A opravdu jsme se dočkali odpovědi. Afričtí kamarádi nám poslali fotky ze své školy. 

 

Přednáška vietnamského tlumočníka v rámci multikulturního projektu 

Rubrika: Školní projekty :: 2. stupeň 

19. května 2013, 09:34 | Mgr. Pavlína Marková  

   V úterý  13.5. naši školu navštívil  pan Tran Ngoc Phu, aby žákům 7.C a 7.A pověděl více 
informací o Vietnamu. Přednáška navazovala na naše prezentace a práci na projektech 
multikulturní výchovy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí  o historii, oblečení , škole a školních 
uniformách, tradičním jídle  a životě ve Vietnamu. 

    Děkujeme paní Kateřině Kotrlé a panu Robertovi (Tran Ngoc Phu) za poutavou  přednášku. 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-za-akce-skoly-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-lada-burgetova.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-zr-skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-ot-skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-pavlina-markova.html
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Multikulturní výchova v 7.B 

Rubrika: Školní projekty :: 2. stupeň 

9. května 2013, 19:45 | Mgr. Miloš Kaplan  

Také třída 7.B se připojila k projektové výuce, která probíhá celým sedmým ročníkem - 
multikulturní výchově. Stejně jako ostatní sedmičky jsme si vybrali jeden stát, jehož občané zde 
žijí a pracují. My jsme si vybrali Ukrajinu. Žáci si připravili prezentace na počítači i pomocí plakátů 
a seznámili tak ostatní spolužáky s přírodními podmínkami, zemědělstvím, průmyslem, historickými 
zajímavostmi, sportovními úspěchy,národnostním složením a také s náboženstvím lidí, kteří žijí na 

Ukrajině.Filip Adamec si přichystal i kvíz o sportovních zajímavostech. Zlatým hřebem celého dne 
byl pravý ukrajinský boršč, který přichystaly Barča Drozdová a šéfkuchařka Maruška 
Grégrová....Jestli si myslíte, že něco zbylo, pak se velmi mýlíte :-) .Odpoledne věnované Ukrajině 
se podařilo a všichni si své úkoly splnili. 

 

Multikulturní projekt 7.A a 7.C aneb jak se žije v Mexiku, Indii a Vietnamu 

Rubrika: Školní projekty :: 2. stupeň 

3. května 2013, 19:10 | Mgr. Pavlína Marková  

      2. května si pro sebe třídy 7.A a 7.C  vzájemně připravily  a zpracovaly projekty na téma 
Vietnam, Mexiko a Indie v rámci předmětu Výchova k občanství. Třída 7.A nás provedla za pomoci 

prezentací po památkách, představila nám základní údaje a zajímavosti o kultuře, historii, 
významných osobnostech a reáliích zemí Mexika a Indie. Pro žáky 7.C měla připravené kontrolní 
otázky, aby se přesvědčila, že žáci pozorně poslouchali jejich výklad a prezentace.  Žáci  7.C 
představili své projekty  prostřednictvím informativních posterů a prezentací na téma Vietnam. 
 Nechyběly základní údaje o zemi, náboženství, tradice a zvyky a turistické cíle, které byste neměli 
opomenout navštívit, pokud se do Vietnamu chystáte. Děvčata se snažila zaujmout nejen 
drdoly,ale i tradičním oblečením - hedvábnou tunikou a kloboukem. Učili jsme se jíst hůlkami, 

ochutnali jsme tradiční národní pokrmy, po kterých se jen opravdu jen zaprášilo. V další části 
projektu se můžeme těšit na návštěvu vietnamského tlumočníka, který nám poví něco více o své 
zemi. 

Oběma třídám děkujeme za vypracování projektů a týmovou spolupráci. 

 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/sec-zr-skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-ot-skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-milos-kaplan.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-zr-skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-ot-skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-pavlina-markova.html
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Environmentální výchova 
Práce ekotýmu školy 

Rubrika: Ekovýchova 

1. června 2013, 10:26 | Mgr. Pavlína Marková  

Stejně jako každý rok působí na naší škole ekotým, který tvoří vybraní žáci z 6. a 7. tříd. Ode mě 
jim patří velké poděkování za jejich péči o rostliny v pavilonech, chov  a péči školních zvířátek a 
sběr víček pro nemocnou Justýnku (již bylo vybráni více jak 150 kg plastových víček), tvorbu 

ekologických plakátů a cedulí, zútulňování prostor školy. 

Nejen za jejich činnost, ale i pomoc od všech žáků, kteří se zúčastnili soutěží ve sběru mobilních 
telefonů, baterií, plastových víček a eletrozařízení, moc děkuji. Za vaši pomoc dostáváme body v 
programu Recyklohraní, kde si můžeme vybrat věcné odměny dostupné pro všechny žáky školy. 

Pravda, máme ještě, co zlepšovat a já doufám ve stále větší zapojení a působení v jejich činnosti. 
Budu moc ráda, pokud se řady ekotýmu rozrostou  a pokud se žáci 1. i 2. stupně rozhodnete,stát 
se součástí našeho školního ekotýmu příští rok, dveře jsou vám otevřené. Budu se těšit na naši 

spolupráci. 

 

Den Země 2013 

Rubrika: Ekovýchova 

22. dubna 2013, 13:06 | Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy  

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Rovněž naše škola tento svátek již 
tradičně slavila. 

Co jsme vše letos prožili? 

   

vytvořili jsme společně  bylinkovou zahrádku nákupem dárků 

   

jsme přispěli na hipoterapii vytvořili jsme společně 

   

skalku zobrazující naši republiku dozvěděli jsme se více o hipoterapii 

   

vyplnili jsme pracovní 

listy 

o rostlinách  v našem areálu 

http://www.zs-studanka.cz/sec-zi-ekovychova.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-pavlina-markova.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-zi-ekovychova.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-ivana-nejedla.html
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9659
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šesťáci prezentovali mladším spolužáků sedmáci rovněž prezentovali 

   

mladším spolužákům osmáci natírali 

lavičky 

8.A zaslouženě odpočívala po úklidu zelené 

učebny 

   

Za pomoc při organizaci letošního Dne Země především velice děkujeme Centru přípravy koní 
pro hiporehabilitaci – CHRPA, jehož pracovníci pro naše žáky připravili zajímavou přednášku a 
přivezli jednoho ze svých koníku do našeho školního areálu. 

   

o hiporehabilitaci dětem vypráví  paní Poznerová 

Naši žáci svoje poděkování vyjádřili nákupem upomínkových předmětů s motivem koní a přispěli 
tak finanční částkou na činnost centra Chrpa. 

Jak je zřejmé z fotografií starší spolužáci předávali informace mladším, žáci vyplňovali pracovní 

listy, učili se mikroskopovat, pracovali v arálu, vytvářeli bylinkovou zahrádku a skalku. 

Velké poděkování paní učitelkám Markové, Bartoškové a Hojkové, které se na přípravě nejvíce 
podílely, ale i všem žákům, kteří si vzorně připravili prezentace pro mladší nebo se podíleli na práci 
v areálu školy - nátěru laviček či úklidu. 

Máme školu hezky upravenou a uklizenou, snažme se prosím všichni, ať to tak zůstane co 
nejdéle!!! 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9667
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Rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 
Jsem čtenář! 

Rubrika: Školní projekty :: 1. stupeň 

25. června 2013, 12:16 | Mgr. Jana Sedláková  

 Rádi čteme a víme o čem, známe cestu do Krajské knihovny a baví nás číst. Dokud jsme ještě 
dobře neuměli číst, četla nám paní učitelka z knížky Sedmilhář Josífek a my jsme kreslili obrázky 
do čtenářského sešitku. S hotovým deníčkem jsme se vypravili na besedu se spisovatelkou 

Danielou Krolupperovou. Koncem měsíce května jsme byli pasováni na Čtenáře. Odměnou nám 
byla průkazka do knihovny na Pernštýnském náměstí a knížka, kterou nelze nikde koupit „Všelijaké 
řečičky pro kluky a holčičky“. Píše se v ní: 

KDYŽ JSEM BYLA JEŠTĚ MALÁ,  

ŠKOLY JSEM SE TROCHU BÁLA. 

TEĎ UŽ JE MI ALE ŠEST, 

VÍM, ŽE ŠKOLA NENÍ TREST. 

A my s tím souhlasíme! 

                                                                       Prvňáčci 

 

 

 

 

Slavnost čtenáře 

Rubrika: Akce školy :: 1. stupeň 

29. května 2013, 14:24 | Mgr. Zuzana Štěpánková  

RÁD SI S KNÍŽKOU SEDÁVÁM, 

JEJÍ SLOVA ČTU SI SÁM. 

MÁM JI RÁD A ONA MĚ, 

PATŘÍME SI VZÁJEMNĚ. 

  

http://www.zs-studanka.cz/sec-zr-skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-aq-skolni-projekty-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-jana-sedlakova.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-za-akce-skoly-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-zuzana-stepankova.html
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Veliká sláva se konala v naší škole. Přijela k nám královna, aby nás společně s rytířem pasovala na 
čtenáře! 

 

 
 

 

Beseda se spisovatelkou 

Rubrika: Akce školy 

26. května 2013, 23:24 | Mgr. Lada Burgetová  

Třetí třídy navštívila spisovatelka Jitka Vítová , která dětem představila svoji knihu O Květušce a 

tesaříkovi. Seznámila děti s tím, jak kniha vzniká včetně ilustrací. Děti po tomto seznámení plnily 
úkoly , kde odpovědi vyhledávaly v této knize. Nakonec si děti zahrály na ilustrátory. 

 

 

   

      

   

      

   

 
 

http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-lada-burgetova.html
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9983
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9984
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9985
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9986
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9987
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9988
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9989
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9990
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9991
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Beseda s Danielou Krolupperovou 

Rubrika: Akce školy :: 1. stupeň 

9. května 2013, 18:14 | Mgr. Jana Sedláková  

V úterý 7.května proběhla v Krajské knihovně beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou. 
Knížky paní spisovatelky dobře známe. Společně jsme četli knihu Sedmilhář Josífek a na besedu 
jsme přišli se svými čtenářskými deníčky. Paní spisovatelka nám vyprávěla, jak se píše kniha a 
přečetla nám ukázky z nové knížky Zmizelá škola. Teď už víme, že napsat knihu není lehké a už se 
těšíme, až si budeme zase společně číst. Další akcí, která proběhne ve spolupráci s Krajskou 

knihovnou, bude Slavnost čtenáře dne 28. května. 

 

 

 

 

Cesta na besedu Netrpělivé očekávání. Přivítání paní spisovatelky 

 

 

 

Daniela Krolupperová To je zajímavé! Jak se píše kniha? 

   

Malý čtenář Máme mnoho otázek. Autogramiáda 

 
Strašidelné dopoledne s Andersenem 

Rubrika: Akce školy 

7. dubna 2013, 23:07 | Mgr. Lada Burgetová  

Třída 3.A  v pátek navštívila městskou knihovnu na Dubině, kde se zúčastnila celorepublikového 
projektu Noc s Andersenem. Tato akce se pořádá každoročně na podporu dětského 
čtenářství. Jelikož z provozních důvodů knihovny nebylo možné přespání, děti si společnou četbu 
užily během dopoledne ,kde s paní knihovnicí četly knihy o strašidlech a za každé přečtené věty 
navlékaly korálky pro paní učitelku, v tvůrčí dílně si vyrobily strašidélko a na závěr honily strašidla 

 

   

      

   

http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-za-akce-skoly-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-jana-sedlakova.html
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9827
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9831
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9832
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9828
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9834
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9829
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9830
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9833
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9826
http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-lada-burgetova.html
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9576
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9577
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9578
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9579
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9580
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9581
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Beseda se spisovatelem 

Rubrika: Akce školy :: 1. stupeň 

31. ledna 2013, 20:25 | Mgr. Jitka Rybářová  

V posledním lednovém týdnu se v rámci zvyšování čtenářské gramotnosti zúčastnili žáci čtvrtých a 
pátých tříd autorské besedy se spisovatelem. Navštívil nás pan Jan Sviták. Diskutoval s našimi 
žáky o knihách, které je oslovují, o výhodách, které četba přináší a podpořil je v dalším čtení. 
Představil svou vlastní tvorbu ukázkou z knihy „Čertovo kopyto”. Při jejím čtení se probouzela naše 

fantazie a u některých jedinců i maličko strach. 

O oboustranné spokojenosti svědčí i e-mail od pana spisovatele: 

 Dobrý večer,  

 ještě jednou děkuji za to, že to u Vás bylo tak fajn.  

Máte fakt šikovné děti, je dobře, že tak čtou. Posílám fotky a přeji příjemné prázdniny! 

 Jan Sviták 

web: www.jansvitak.cz 

 

  

pan Sviták se představuje beseda se žáky pozorně posloucháme 

   

četba z knihy  ...ještě věnování s knihou Čertovo kopyto 

 
 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/sec-oy-akce-skoly.html
http://www.zs-studanka.cz/sec-za-akce-skoly-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profil-jitka-rybarova.html
http://www.jansvitak.cz/
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9285
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9286
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9287
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9288
http://www.zs-studanka.cz/image.php?mode=showimage&pid=9283
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