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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 děti s poruchou 
autistického spektra. 
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Přehled oborů vzdělání v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2013/2014 
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 4 3 4 2 4 2 4 

Volitelný           1   1   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   1 
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Personální zabezpečení – pedagogičtí pracovníci
příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení

Andrlová Petra 6 uč. II. st. Ch - AJ Chem. fakulta učitelka

Antlová Petra 1 uč. II. st AJ - M Chem. fakulta učitelka

Baladová Martina 10 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka

Bartošková Ilona 11 uč. II. st Z-Ov PF Ostrava učitelka

Beranová Karla 28 uč. II. st. Č-Vv PF HK učitelka

Böhmová Zuzana 2 ped. asistent kurz AP asistent

Březinová Marcela 28 uč. I. st. PF HK učitelka

Brabcová Martina 10 uč. I. st. PF HK učitelka

Burgetová Lada 21 uč. I. st. PF HK učitelka

Friedrichová Lenka 37 uč. II. st Č-Tv FTVS UK učitelka do 31.12.2013

Fuksová Hana 25 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. asistent pedagoga

Hojková Andrea 11 uč II. stupeň Př - SP UJEP Brno učitelka

Jadrný Oldřich 26 uč. II. st. F-Tp MFF UK učitel

Jarošová Soňa 36 uč. II. st.R-D(Aj) PF HK učitelka

Jeníčková Markéta 14 vychovatelství PF HK vychovatelka asistent pedagoga

Jílková Ilona 29 uč. II. st. Č-Hv PF UK učitelka

Kafková Blanka 29 uč. I. st. PF HK učitelka

Kaplan Miloš 21 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitel 

Kárská Jitka 23 uč. II. st. Rj - D PF HK učitelka

Košvancová Ludmila 28 uč. I. st. PF HK učitelka

Koubková Gabriela 18 vychovatelství PF Báns. B. vychovatel. asistent pedagoga

Kovářová Lucie 7 uč. II. st. Č - PF HK učitelka

Kubantová Marie 5 ped. asistent kurz AP asistent

Labuťová Marcela 29 uč. I. stupeň PF HK učitelka

Luňáčková Vendula 1 uč. II. st AJ FF Padubice učitelka

Mandys Jiří 15 uč. II. st. F-Tp PF HK učitel

Marková Pavlína 3 uč. II. st. Př - Ch PF HK učitelka

Misařová Milena 28 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. asistent pedagoga

Mydlářová Martina 27 vychovatelství PŠ Praha vychovatel.

Naštická Lenka 13 ped. asistent kurz AP asistent 

Nejedlá Ivana 28 uč. II. st. M-F MFF UK ŘŠ

Němcová Zuzana 12 uč. II. St. TV PF Brno učitelka

Nováková Iveta 16 ped. asistent kurz AP asistent 

Oplatková Jaroslava 28 uč. I. st. PF HK učitelka

Papežová Iva 26 uč. I. st.,VP PF UK učitelka

Patlevič Filip 16 uč. II. st. TV - Z PF Ústí n.L. učitel

Patlevičová Marcela 10 uč I. stupeň PF HK učitelka

Pospíšil Pavel 26 uč. I. st. PF HK učitel

Rybářová Jitka 19 uč. I. st., II. st. AJ PF HK učitelka

Řípová Zuzana 19 uč. I. st. PF Praha učitelka

Sedláková Jana 17 uč. I. st. PF HK učitelka

Skalická Ivana 29 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitelka

Stodolová Vítězlava 10 ped. asistent PF UK bac asistent

Syrovátková Hana 15 uč I. st, AJ PF Ollomouc, Prahaučitelka

Šmídová Hana 29 uč. I. st. PF HK učitelka

Špatenková Eva 28 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel.

Štefková Alena 31 uč. I. st. PF HK učitelka

Štěpánková Zuzana 2 uč. I. st. PF Liberec učitelka

Theer Martin 12 uč. I. st., AJ PF HK učitel

Trojánková Ilona 23 uč. I. st. PF HK učitelka

Večeřová Martina 2 uč. II. st. M - Př PF HK učitelka

Vilímová Iva 26 uč. II. st. M VUT Brno učitelka

Volkovová Zuzana 34 uč. II. st. R-D-Nj PF UJEP učitelka

Zářecký Tomáš 0 uč. II. st. D - VkO PF Brno učitel
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Školní psycholog 

příjmení, jméno 
délka 
praxe aprobace   škola zařazení   

Virtová Zuzana 0 psycholog   FF Brno psycholog   

 
Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou 

příjmení, jméno 
délka 
praxe aprobace   škola zařazení   

Burgetová Martina  13 uč. I. st.  PF HK učitelka   

 
Nepedagogičtí pracovníci 

 

 
Pracovníci školní jídelny 

příjmení, jméno 
délka 
praxe kvalifikace     zařazení 

Bydžovská Věra 17 SOU    cukrářka  kuchařka 

Krupičková Jarmila 33 SOU kuchařka   ved. kuch. 

Kubelková Jaroslava 29 SOU kuchařka   kuchařka 

Říhová Božena 38 základní     kuchařka 

Říhová Jana 30 SOU telekom.   kuchařka 

Žáková Věra 39 základní     kuchařka 

Šotolová Lucie 14 základní   kuchařka 

Trulíková Blanka 29 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 

Dubišarová Jana 35 Střední ekonom. škola     ekon.účet. 

Flekačová Marcela 35 Střední ekonom. škola     PAM 

Hrušková Eva 34 Střední průmyslová  škola   uklízečka 

Chalupová Hana 15 vyučena   kuchařka 

Krečmerová Eva 34 základní     uklízečka 

Pekárková Jana 25 Střední průmyslová škola  uklízečka 

Šimonová Jaroslava 26 vyučena   uklízečka 

Velecká Iva 30 vyučena  uklízečka 

Vondrová Martina 20 vyučena     uklízečka 

Vojtěchová Monika 31 vyučena     uklízečka 

Žák Miloslav 43 vyučen - elektro   školník 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy ve školním roce 2013/2014 

 
  Do prvních tříd ve školním roce 2013/2014 nastoupilo 87 nově zapsaných     
  prvňáčků. 
 
  Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 87 žáků – umístění do středních   
  škol – viz tabulka výše. 
 
  Osmileté gymnázium  - viz tabulka výše. 
  
  Do budoucí sportovní třídy 6.A bylo zapsáno 17 žáků, kteří se budou     
  vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu Studánecká cesta pro skupiny se    

název školy   počet žáků 

Gymnázium sportovní Dašická Pardubice 3 

Gymnázium Dašická Pardubice 11 

Gymnázium Mozartova Pardubice 11 

Gymnázium Holice 1 

Gymnázium Chrudim 1 

Anglické gymnázium Pardubice 4 

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové 1 

Obchodní akademie Štefánikova Pardubice  2 

Obchodní akademie Chrudim 3 

Obchodní akademie Choceň 1 

SPŠ elektrotechnická Pardubice 10 

SPŠ stavební Hradec Králové 1 

Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové 1 

SPŠ chemická Pardubice 9 

SPŠ potravinář. a služeb Pardubice 4 

SPŠ automobilní Holice 4 

SPŠ  Chrudim 3 

Delta Pardubice 1 

SPŠ multimediální tvorba Poděbrady 1 

Střední pedagogická škola Chrudim 1 

Soukromá SŠ cestovního ruchu Praha 1 

SŠ veterinární Hradec Králové 2 

SOŠ cestovního ruchu Pardubice 1 

Labská hotelová škola Pardubice 2 

SŠ zemědělská Chrudim 1 

SŠ při konzervatoři J.Deyla Praha 1 

SŠ obchodu a služeb Chrudim 1 

SŠ Trivis Třebechovice 1 

SPŠ stavební Pardubice Rybitví 1 

SOU plynárenské Pardubice 1 

SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové 1 

SPŠ automobilní Ústí nad Orlicí 1 

   

   

celkem   87 

 
Gymnázium víceleté                                                                       8 
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  sportovním zaměřením, celkově do 6. tříd přichází 4 žáci z jiných základních  
  pardubických škol. 
 
  Zápis do prvních tříd: 
  Zapsáno bylo:    116 dětí (z toho 20 po loňském odkladu) 
  Žádostí o odklad:                22 potvrzených odkladů  
 
 
Do 1. třídy školního roku 2013/2014 nastupuje nově 92 prvňáčků (1 dítě 
nastoupilo na jinou školu, 1 dítě nenastoupilo). 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním 
roce 2013/2014 

    1. st. 2. st.    

Počet tříd 17 13    

Počet žáků 404 315    

Počet žáků na třídu 23,7 24,2    

       

Třída Počet Prospěl  Neprospěl 
        

Chování   

  žáků s vyzn.     2. st. 3. st. 

1.A 22 22 0  0 0 

1.B 20 20 0  0 0 

1.C 22 22 0  0 0 

1.D 23 23 0  0 0 

2.A 24 23 0  0 0 

2.B 23 23 0  0 0 

2.C 22 22 0  0 0 

3.A 25 23 0  0 0 

3.B 25 25 0  0 0 

3.C 26 26 0  0 0 

4.A 21 19 0  0 0 

4.B 25 24 0  0 0 

4.C 23 17 1 opakující 0 0 

4.D 20 15 0  0 0 

5.A 28 27 0  0 0 

5.B 28 24 0  0 0 

5.C 28 18 0  0 0 

 celkem 405 373 1  0 0 

6.A 29 9 0  0 0 

6.B 28 13 0  0 1 

6.C 30 17 0  0 0 

7.A 28 9 0  0 0 

7.B 23 10 0  0 0 

7.C 19 6 0  0 0 

8.A 25 12 0  0 0 

8.B 23 4 0  0 0 

8.C 22 11 0  0 0 

9.A 20 5 0  1 0 

9.B 21 4 0  0 0 

9.C 24 7 0  0 0 

9.D 22 9 0  0 0 

 celkem 314 116 0  1 1 

celkem 719 489 1  1 1 
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Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 
2013/2014 

 
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 2013/2014 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.B,C, 
9.A 

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 

8.C Spaní ve škole  

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 

3.A,B, 5.A Adventní slavnost - spirála 

1. – 3. ročník Příměstský tábor 

1. až 9. ročník Strašidla a duchové ve Studánce 

 Sportovní a dětský den ve škole 

 Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí, 

 Den Země  

 Adventní sobota ve škole 

 Charitativní akce – předvánoční sbírka, Květinový den 

 Sobotní lyžování v Říčkách 

3., 5., 9. ročník Celoroční divadelní předplatné 

Společné běhy žáků, 
rodičů, učitelů 

Lidový běh Vaňka Vaňhy –  210 běžců z naší školy - 1. místo 
Lidový běh Mizuno – 123 běžců z naší školy – 1. místo, Dubinský 
vinařský kros, lidový běh Velká pardubická cross – country - 
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, 
společné akce žáků různých tříd a ročníků – Den zvířat 8.B,C pro 
třeťáky, Halloween – 6.C pro třeťáky, předvánoční pečení, Christmas 
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Day – 7.C pro 4. a 5. ročník, předvánoční anglické představení 3.C 
pro 3.A,B, představení o praotci Čechovi – 3. ročník pro prvňáčky, 
Program Fyziky se nebojíme – připravili žáci 8. tříd při 5. třídy 
Program Around the world – připravili žáci 8.A pro 6. třídy 
Program Sportovní dopoledne s matematikou - připravili žáci  7.tříd 
pro 5. třídy 
Program The journey with Christopher (objevení Ameriky) - připravili 
žáci  7.A pro 5.A 

2. stupeň Slavnostní vyřazení deváťáků 

 
Akce zaměřené na vytváření postojů žáků: 
ročník akce 

1. ročník Program Jeden za všechny – Paleta 

3. ročník Program Jeden za všechny  - Paleta 
Program Jak to vidí nevidomí – Paleta 

4. ročník Beseda s Policií ČR 

5. ročník Beseda Síla lidskosti – 5.A 
Beseda Život v Africe – „humanisti“ 

7. ročník  Program V Moci pověr a lží – Paleta – 7.C 

8. ročník Přednáška Finanční predátoři –  Univerzita Pardubice 

 
Akce zaměřené na ochranu zdraví: 
ročník akce 

1. třídy Přednáška Péče o zuby – studenti Stomatologické fakulty 

2. třídy Přednáška Péče o zuby – studenti Stomatologické fakulty 

4. třídy Dopravní výchova na dopravním hřišti 
Program Bezpečnost na motorce – projekt Benamo 
Program První pomoc 
Program Výchova ke zdravému životnímu stylu – projektový den 
se Střední zdravotnickou školou 

5. třídy Dopravní výchova na dopravním hřišti 
Program Bezpečnost na motorce – projekt Benamo 
Beseda o dentální hygieně 

6. ročník Program Sexuální výchova pro dívky 

7. ročník Program Zdraví na talíři – Paleta – 7.B,C 

9. ročník Program Když musíš, tak musíš (preventivní pr.) – KD Delta  

 
Akce zaměřené na prevenci před sociálně patologickými jevy: 
ročník akce 

6. ročník Program Nechte mě bejt (preventivní pr.) – KD Delta 

7. ročník Program Protidrogová prevence – KD Hronovická 

 
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 
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Střední školy 
v regionu 

Dny otevřených dveří žáci 9. tříd 

 
Exkurze zaměřené na volbu povolání: 
Exkurze Krajský soud – 4.A 

Technická praktika v Gymnáziu Dašická – 8.A,B,C 
Technická praktika v SPŠ chemické – 9.A,B,C,D 
Projekt se SPŠ chemickou – přírodovědná praktika – 6.C 
Projekt se SPŠ chemickou – přírodovědná praktika – 7.A 
Náslech žáků 9. tříd  v hodině matematiky v Gymnáziu Mozartova 
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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 s 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 2013/2014 bylo integrováno dle § 18 školského zákona  24 
žáků, z toho:  
Se zdravotním  postižením:      PAS    4      
          sluchovým    4      
         tělesným    2 
         více vadami     1 
    zrakovým    1                  

vývojové poruchy učení            10 
         vývojové poruchy chování    2               
           
 Žáci s SPU jsou od 2. do 7. třídy  přiděleni dyslektickým asistentkám/asistentovi, 
kteří s nimi individuálně pracují, případně provádějí nápravu formou dyslektických 
kroužků. 
  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 2013/2014 devět žáků v osmi různých třídách s tělesným 
postižením, více vadami, poruchou chování nebo autismem pracovalo s pomocí 
pedagogického asistenta (1.A, 2.A, 3.A, 4.A (od dubna), 4.D, 5.A, 5.B, 9.D). 
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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. pololetí 

1. třídy Exkurze Apolenka 
Program Domácí zvířátka – Paleta 

2. třídy Program Lesní kouzla – Paleta 
Program Podzim – Paleta 
Program Zvuky v přírodě – Paleta 

3. třídy Exkurze – výroba vánočních zdob, předvánoční ZOO Dvůr Králové 
Program Divočina ve městě – Paleta 
Den zvířat – společně s 8.B,C 

4. třídy Program Letokruhy – Paleta 
Program Lesy v ohrožení – Paleta 

5. třídy Program Slunce – Paleta  
Program Sluneční soustava – Hvězdárna A. Krause 

6. třídy Program Civilizace – Paleta – přírodovědný seminář 
Výstava Krása motýlích křídel – Východočeské muzeum  - 6.A 

7. třídy Program Civilizace – Paleta – 7.A,B,C 
Program Práce šlechtí – Paleta – 7.B,C 
Program Ze života koní – Apolenka – 7.B 

8. třídy Exkurze ZOO Praha – 8.B,C 

 
2. pololetí 

1. třídy Exkurze kravín Hostovice – 1.C,D 
Exkurze farma Licibořice 
Program Třídění odpadů – Paleta 

2. třídy Exkurze kravín Hostovice 
Program Třídění odpadů – Paleta 
Zážitkový program Cesta sýra v Lozicích – farma Lozice 

3. třídy Program Třídění odpadů - Paleta 

4. třídy Program Lovci mamutů – Paleta 
Program Pečení chleba – Paleta 
Program Elektroodpad – Paleta 
Program Pavouci – Paleta 

5. třídy Program Projekt Kompost – Služby města Pardubic – 5.A 

6. třídy Program Třídění odpadů – Paleta 
Program Keltské řemeslné dopoledne 

7. třídy Exkurze Botanická zahrad Praha (v rámci projektu s Gymnáziem 
Dašická) 
Exkurze Muzeum řemesel Letohrad – 7.B,C 
Program Třídění odpadů – Paleta 

9. třídy Exkurze Hrobice – úpravna vody  (v rámci projektu s Gymnáziem 
Dašická) 
Exkurze Hradec Králové – malá vodní elektrárna (v rámci projektu 
s Gymnáziem Dašická) 
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Seminář 
z přírodopisu 

Program Mikrosvět – Paleta 
Program Inspirace přírodou - Paleta 

 
 3. Den Země – ukázka z článku z webových stránek o Dni Země 

 

„Tématem letošního Dne Země byla práce záchranných stanic. 

Pracovníci Záchranné stanice Lipec pro žáky 1. – 6. ročníku připravili program o své práci a 
především o zvířatech, která zachraňují. Žáci měli možnost vidět například malou sovu, lišku, 
hlodavce, ježka, hady i různé dravce.  Žáci se dozvěděli, že se do stanice nejčastěji dostáva-
jí ptáci (dravci, sovy, pěvci), dále ježci, kunovité šelmy, netopýři, zajíci, lišky, srny a další. 
Hlavním cílem stanice je zvířata vyléčit a pak znovu vypustit do volné přírody v místě jejich 
nálezu. Pokud se zvíře díky svému zranění stane „trvalým hendicapem“ hledají mu pracovní-
ci stanice adekvátní podmínky pro život v lidské péči.   

 O práci záchranných stanic si svoje prezentace  připravili pro mladší spolužáky z  1.-  4. tříd 
rovněž žáci 7. tříd. Součástí jejich přípravy byly rovněž  úkoly pro mladší žáky, někteří sed-
máci do školy přinesli různá zvířata, která doma chovají a poučili mladší, jak se zvířaty 
správně zacházet.  Po prezentování ve třídách sedmáci mladším spolužákům pomáhali při 
procházení stanovišť s různými úkoly z oblasti ekologické výchovy.  Tato stanoviště a úkoly 
připravili páťáci a šesťáci. 

Žáci osmých ročníků – především pak 8.B a C celé dopoledne opravdu tvrdě pracovali. Vy-
sazovali nové keře, dávali po zimě do pořádku skalku, bylinkové zahrádky, uklízeli v areálu i 
blízkém studáneckém lese. 

Deváťáci pomáhali  při nátěru laviček v areálu školy. 

Celé dopoledne se díky dobré přípravě  a nakonec docela hezkému počasí vydařilo a velké 
poděkování patří všem žákům 7. tříd, kteří připravovali prezentace a starali se o mladší spo-
lužáky, všem žákům 5. a 6.tříd, kteří  připravovali ekologická stanoviště, všem osmákům a 
deváťákům, kteří  pracovali v areálu i v lese i všem učitelům, kteří se na organizaci podíleli. 
Pracovníkům záchranné stanice děkujeme za zajímavý program.“ 

 

4. Volitelné 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.) 
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5. Zapojení žáků do EVVO ve škole 

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

- Na 2. stupni jsou ve všech třídách nádoby na plast a papír – zakoupeny z dotace 

Magistrátu města Pardubice, žáci třídí odpad ve třídách 

- Ve třídách jsou umístěny krabičky na ukládání plastových víček – jejich sběr je 

součástí charitativní akce „ Víčka pro Justýnku“ 

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

- Jsou organizovány sběrové dny – minimálně 3x za školní rok 

Celoroční činnost školního ekotýmu  
- Ekotým se schází pravidelně jedenkrát měsíčně  

- Ekohlídky dohlížejí na pořádek a zeleň v pavilonech, ve třídách na zeleň dohlížejí 

určené služby 

- Ekohlídky připravují 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 

- Členové ekotýmu pomáhají  se sběrem papíru 

- Ekotým propaguje ekologické soutěže 

- Členové ekotýmu realizují spolupráci s programem Ekoškola 

- Členové ekotýmu navrhují ochranná opatření pro zlepšení údržby areálu školy 

Nová zelená místa v areálu školy vytvořená na základě návrhu žáků a žáky, péče 
o zeleň a mobiliář v areálu 

- Žáci připravují návrhy na vylepšení centrálního zeleného místa – pokračuje 

z předchozího období 

- Žáci 8. ročníku zryli další část centrálního místa ve škole, odstranili staré kořeny a 

vysadili nové túje 

- Žáci pečují a udržují zelená místa vytvořená v předchozím období – bylinkové 

zahrádky, skalku ČR, nově vysázené stromky, .. 

- V rámci předmětu pěstitelství žáci v 7. ročníku pečují o zeleň v areálu školy 

- Žáci 2. stupně natírají lavičky a herní prvky v areálu školy 

Péče o zimní zahradu 
- Členové chovatelského kroužku – v roce 2013 žáci 7. ročníku –  celoročně 

chovají v chovatelském koutku umístěném v zimní zahradě papoušky a andulky, 

v roce 2013 zakoupili a zařídili nové akvárium s rybičkami 

- V zimní zahradě je připravována zeleň sloužící jako výzdoba v pavilonech školy 

- O zeleň v zimní zahradě, na chodbách a ve třídách se starají celoročně žáci školy 

Zapojení žáků školy do výzdoby prostředí, ve kterém se učí 

- Výzdoba učebny přírodopisu i dalších tříd a chodeb žákovskými pracemi 

- Výzdoba jídelny školy žákovskými pracemi 

Zapojení žáků školy do soutěží  s ekologickou tématikou 
- Škola je zapojená do soutěže recyklohraní: 

o Věnuj mobil 

o Věnuj počítač 

Charitativní akce 

- sběr plastových víček – pomoc nemocné Justýnce 
 

6. Spolupráce s organizacemi v oblasti environmentální výchovy 
Organizace sběrových dnů papíru ve škole – minimálně 3x ročně 
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- 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 

- Výtěžek ze sběrových akcí je součástí rozpočtu Společnosti přátel ŽŠ Studánka, 

Společností bývá škole poskytnut na zakupování zeleně v areálu školy a 

sportovních potřeb do tělocvičny 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, škola v lese, Ekoškola 

Vodní zdroje Chrudim 
- 2 vyučující školy byly zapojeny do geologického projektu hrazeného z prostředků 

EU – projekt končil v roce 2013  

- V rámci projektu škola získala pomůcky pro výuku mineralogie 

Neziskové organizace 
- Ve škole proběhl sběr starých mobilů – spolupráce se společností Asekol 

Obec 
- Již 2. rokem probíhá projekt Revitalizace školních zahrad, jehož zpracování 

iniciovalo Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III 

 
7. Zapojení provozních zaměstnanců do EVVO 

Třídění odpadů 
- Třídění odpadů – plasty, papír, baterie, elektroodpad – provozní zaměstnanci 

zabezpečují odvoz tříděného odpadu z pavilonů do nádob na tříděný odpad 
v areálu školy 

- Školník seká trávu v areálu školy a odváží ji na kompost, případně do kontejnerů 
na bioodpad, které škole včetně odvozu bioodpadu bezplatně poskytl Magistrát 
města Pardubice 

Školní jídelna 

- Kuchařky připravují 2 jídla – z toho jedno zpravidla bezmasé 
- 3x týdně kuchařky připravují saláty do salátového baru ve školní jídelně, 2x týdně 

je součástí obědu ovoce 
- Organizace implementace projektů do školy: Mléko do škol, Ovoce do škol 

 
8. Využití školní zahrady pro EVVO 

Výuka v zelené učebně, výuka v areálu a v blízkém lese 

- škola díky dotaci MŠMT v roce 2008 vytvořila Zelenou učebnu, v roce 2013 byla 

učebna opravena byla zde dělána podlaha, vyučující školy vytvořili portfolio 

metodických materiálů a pracovních listů a realizují s žáky v Zelené učebně výuku  

- celý areál je využíván při výuce 

- při výuce je rovněž využíván blízký les 

 
9. Organizační a technická opatření pro životní prostředí, propagace EVVO 
školy, informovanost okolí 

Odvoz odpadů 
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- kontejnery na papír a plasty pravidelně vyvážejí Služby města Pardubic, odvoz 

baterií a drobného elektrozařízení , použitých náplní do kopírek a tiskáren 

objednáváme po naplnění kontejnerů  

Časové spínače 
- Škola postupně zavádí do pavilonů časové světelné spínače na chodby a WC 

Propagace EVVO školy, informovanost okolí 
- nástěnky a panely na chodbách školy - ve škole jsou prezentovány práce žáků a 

jejich výstupy z oblasti EVVO, svoji nástěnku má školní Ekotým 

- informační zpravodaje pro rodiče – vydávány 2 informační zpravodaje pro rodiče 

za školní rok (obdrží každý rodič na třídní schůzce), zpravodaje obsahují přehled 

všech akcí školy za uplynulé období včetně akcí s tématikou týkající se 

ekologické výchovy 

- webové stránky školy – všichni vyučující školy pravidelně přispívají na webové 

stránky školy informují o akcích školy: http://www.zs-studanka.cz/ , ekologické 

výchově je věnována sekce ekovýchova 

- regionální tisk – škola své aktivity prezentuje v regionálním tisku, nejčastěji ve 

zpravodaji městského obvodu Pardubice III  

 
10. Přínos pro veřejnost 

Využitelnost vytvořených digitálních učebních materiálů (DUM) z oblasti EVVO 
ostatními školami  
Realizace projektu Extratřída 
Otevřenost školního hřiště a celého školního areálu každý všední den od 6 do 
20 hodin pro širokou veřejnost 

11. O projektu Extratřída - ukázka z článků z webových stránek o projektu 

- Škola získala certifikát Rodiče vítáni http://www.rodicevitani.cz/ 

- Díky získání certifikátu se mohla zapojit do projektu Extratřída financovaného 

nadačním fondem Tesco http://www.extratrida.cz/ 

- V rámci 2. kola projektu Extratřída bylo podpořeno 20 škol z ČR, rozdáno 544 827 Kč, 

projekt žáků školy byl zpracován, podán a podpořen na podzim 2013, realizován od 

podzimu 2013 do současnosti (květen 2014) 

- Informace o projektu Extratřída z webových stránek projektu: 

 
 O projektu realizovaném 8.C naší školy: 

Pomáháme pejskům z psího útulku v Pardubicích najít nový spokojený život 
Naším cílem projektu je podpořit pardubický městský útulek pro psy. Svým projektem 
chceme oslovit veřejnost prostřednictvím médií (pardubického deníku, radničního 
zpravodaje, regionální televize, letáků v našem obvodu), aby nebyla tak lhostejná k 
bezbranným pejskům v útulku. Pejsky nafotíme a natočíme na kameru, podobně jako 
v pořadu Chcete mě. Z fotografií bychom chtěli vytvořit kalendář a z jejich prodeje 

http://www.zs-studanka.cz/
http://www.rodicevitani.cz/
http://www.extratrida.cz/
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(výtěžku) rodičům a veřejnosti bychom přispěli na psí sbírku. Z televizních spotů 
bychom natočili krátké reportáže a oslovili bychom tak širokou veřejnost, aby si 
pejsky osvojili. Od Nadačního fondu Tesco jsme na realizaci projektu obdrželi 27 260 
Kč.  
Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč. 

Propagace projektu 
O správnou propagaci projektu prostřednictvím letáků se snažila děvčata zejména v 
oblasti městské části Pardubice Dubina a Pardubice Studánka. Náš letáček a článek 
o nás také otiskl zpravodaj městského obvodu Pardubice ÚMO III . O našem projektu 
se můžete dočíst také v čekárně některých pardubických lékařek, sportovních studií a 
obchodů. 

Hurá, máme vydané kalendáře 
A je to tady, máme vydané kalendáře, díky firmě print-shop. Nyní je zkusíme nabídnout 
televizi V1, která má zájem s námi natočit reportáž a také Česká televize projevila zájem o 
naše spoty s pejsky. 

 
 

Natáčení a realizace spotů s pejsky 
Krásnou slunečnou neděli jsme si vybrali k natočení videospotů s pejsky. Pořídili jsme si k 
tomu techniku, zakoupili kameru, klapku a mohlo se natáčet. Spousta pejsků z naší poslední 
návštěvy byla již pryč a tak jsme natáčeli se starými i novými pejsky. Nejprve jsme natáčeli 
úvod, samosebou nedá se udělat kvalitní záběr hned napoprvé a proto jsme museli natáčet 
některý spot třeba šestkrát. Když nejelo okolo auto, tak štěkali pejsci nebo jsme se omylem 
přeřekli či zadrhli. I tak to byla ohromná legrace a nás to moc bavilo. Nyní se spoty stříhají a 
již o ně projevila zájem Česká televize. Televize V1 nám nabídla natočení rozhovoru s námi 
a má zájem o ukázku kalendářů. Už se moc těšíme na případnou spolupráci. 
 

Prodej kalendářů se sestříhaným videospotem 
Přijede se na nás podívat Česká televize a natočí s námi rozhovor v areálu školy a poté v 
prostorách útulku. Videospoty jsme sestříhali a dali dohromady a na výsledek se můžete 
podívat na webových stránkách školy - 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YMqmt2MVquY 
Kalendáře prodáváme za 125 Kč, za jejich výtěžek nakoupíme pejskům krmivo. 
 
O projektu informovala televize V1, část jednoho dílu pořadu televize ČT2 Chcete mě? byl 
věnován rovněž projektu Extratřída v naší škole. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

http://www.extratrida.cz/projekt/www/uploads/projekty/111/585/1399045003.jpg
http://www.extratrida.cz/projekt/www/uploads/projekty/111/585/1399045003.jpg
http://www.extratrida.cz/projekt/www/uploads/projekty/111/585/1399045044.jpg
http://www.extratrida.cz/projekt/www/uploads/projekty/111/585/1399045044.jpg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YMqmt2MVquY
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 

2013/2014 

 
    Čerpáno (ve školním roce 2013/2014):    Kč  

 Školení a exkurze            65 016     
 Metodiky      45 008    
 Odborné časopisy    3  759    
 Celkem     113 783    

 
             Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP 

školní rok 2013/2014 
 

1. PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

a) vzdělávání v oblasti cizích jazyků:  - viz společné vzdělávání 
b) vzdělávání vedení školy: 
Nejedlá Ivana  Výcvik – Jak vést mentoring  JOB o.s. 
    (9 denní výcvik) 
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
    Cyklus Řízení školy    CCV 
c) environmentální výchova: 
Marková Pavlína Konference EVVO    Středisko EVVO 
Březinová Monika Konference EVVO    Středisko EVVO 
d) výchovné poradenství a metodika prevence: 
Papežová Iva  Genetická metoda výuky čtení  CCV 
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
    Kariérové poradenství   PPP Pardubice 
    Šikana, deprese, sebepoškozování PPP Pardubice 
    Integrace v ZŠ    ČŠI 
    Management školní třídy    PPP 
    Zvláštnosti ve vývoj. etapách u dětí PPP 
    Pozitivní aspekty dyslexie   PPP 

      Patlevičová Marcela Seminář pro metodiky prevence  PPP Pardubice 
      Skalická Ivana  Seminář pro metodiky prevence  PPP Pardubice 

e) nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovacími předměty: 
Andrlová Petra  Kurz pro zdravotníky   Červený kříž 
    zotavovacích akcí 
Antlová Petra  Škola matematických dovedností  NIDV 
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 

    Oxford Professional Development   Projects – Making  
FOR PRIMARY TEACHERS   the most of them 

Beranová Karla  Nástroje pro tvorbu elektronických  Descartes 
    materiálů 
    Adobe Photoshop – základní  NICOM 
Březinová Monika Letní škola Rokytnice   H-mat 
    Co děti potřebují, aby byly šťastné CCV 
    Rozvoj matematické gramotnosti  Akademie mod. 
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    v praxi     vzdělávání  
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
    Konference pro učitele 1. stupně  Akademie mod. 
          vzdělávání  
Burgetová Lada  Konference pro učitele 1. stupně  Akademie mod. 
          vzdělávání 
    Genetická metoda výuky čtení  CCV 
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
Fuksová Hana  Pohybové a psychomotorické hry  CCV 
    ve školní družině 
Kafková Blanka  Kin-ball     ASŠK 
    Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola 
Košvancová Ludmila Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola  
Kovářová Lucie  Konference pro učitele   Akademie mod. 
    německého jazyka    vzdělávání 
Labuťová Marcela Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola  
Misařová Milena  Pohybové a psychomotorické hry  CCV 
    ve školní družině 
    Práce s žáky s SVP – celoroční cyklus CCV 
Mydlářová Martina Rozvoj tanečních a pohybových   CCV 
    Aktivit u děti mladšího školního věku 
Němcová Zuzana Kurz pro zdravotníky   Červený kříž 
    zotavovacích akcí 
Oplatková Jaroslava Prvouka činnostně ve 3. ročníku  Tvořivá škola 
    Co děti potřebují, aby byly šťastné CCV 
    Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola 
    Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola 
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
Patlevičová Marcela Konference pro učitele 1. stupně  Akademie mod. 
          vzdělávání 
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
Pospíšil Pavel  Co děti potřebují, aby byly šťastné CCV 
    Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola 
Rybářová Jitka  Kurz pro zdravotníky   Červený kříž 
    zotavovacích akcí 
    Matematika činnostně ve 2. ročníku Tvořivá škola 
Sedláková Jana  Kin-ball     ASŠK 
    Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola 
Skalická Ivana  Nástroje pro tvorbu elektronických  Descartes 
    materiálů 
Syrovátková Hana Kurz pro zdravotníky   Červený kříž 
    zotavovacích akcí 

    Oxford Professional Development  Projects – Making  
FOR PRIMARY TEACHERS  the most of them 
14. mezinárodní konference  Akademie mod. 

          vzdělávání 
    Konference Cambridge Day 
Šmídová Hana  Rozvoj matematické gramotnosti  Akademie mod. 
    v praxi     vzdělávání 
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
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Konference pro učitele 1. stupně  Akademie mod. 
          Vzdělávání 
    Genetická metoda výuky čtení  CCV 
Štefková Alena  Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
    Konference pro učitele 1. stupně  Akademie mod. 
          Vzdělávání 
    Genetická metoda výuky čtení  CCV 
Štěpánková Zuzana Kin-ball     ASŠK 
    Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola 
Špatenková Eva  Kurz pro zdravotníky   Červený kříž 
    zotavovacích akcí 
Trojánková Ilona Co děti potřebují, aby byly šťastné CCV 
    Tvořivá škola – činnostní učení  Tvořivá škola 
    Začínáme s Hejného metodou  H-mat 
Virtová Zuzana  Kurz pro zdravotníky   Červený kříž 
    zotavovacích akcí 
    Dětská kresba    PPP Pardubice 
    Management školní třídy   PPP Pardubice 
    4. psychoterapeutický výcvik  Institut PCA 

 
 

Společné vzdělávání ve škole – zajišťuje JOB o.s. 
 

Písmo Comenia Script, genetická metoda výuky čtení 
účastníci: všichni vyučující 1. stupně 

 
Metody aktivního učení při výuce přírodovědných předmětů 

účastníci: všichni vyučující matematiky a přírodovědných předmětů 2. stupně 
 

Metody aktivního učení při výuce humanitních předmětů 
účastníci: všichni vyučující jazyků a dalších humanitních předmětů 2. stupně 

 
Možnosti hodnocení žáků 
účastníci: všichni učitelé 

 
Metody aktivního učení, vedení mentoringu ve škole, práce s vlastním mentorem 

– celoroční vzdělávání 
účastníci: Bartošková Ilona, Marková Pavlína, Syrovátková Hana, Nejedlá Ivana 

 
 

 2.  VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE  
         

- Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
 

Filip Patlevič   Kvalifikační studium pro ředitele škol  NIDV 
Marcela Patlevičová  Metodik prevence  
Jeníčková Markéta  Studium pro vychovatelky školní družiny PF Hradec  
           Králov é 
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Údaje o aktivitách ZŠ Pardubice – Studánka ve školním 
roce 2013/2014 

 
I. Přehled akcí, organizovaných vyučujícími školy pro žáky  

(akce, které ještě nejsou zahrnuty v předchozích kapitolách) 
 

1. ročník Program Králíci z klobouku – KD Hronovická – 1.A,D 
Program ve školní knihovně připravený Mgr. Ivanou Skalickou 
Program Vánoční floristika s paní Gabesamovou 
Program O Vánocích s Perníčkem – KD Hronovická 
Program Putování do Betléma – KD Hronovická 
Představení O medvědu Ondřejovi – VČD 
Představení Čarodějná pohádka – KD Dubina – 1.B,C 
Exkurze UPA – 1.D 
Program Geomag 
Program O Jonášovi a velrybě – Dům u Jonáše 
Program Již jsem čtenář – knihovna Dubina 
Program Pomlázka se čepejří – KD Dubina – 1.B,C 
Představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký – VČD 
Představení Mach a Šebestová - VČD 
Představení Příhody včelích medvídků – KD Dubina – 1.B,C 
Představení O hodném drakovi - VČD 
Výtvarná dílna Evropa – DDM Delta – 1.D 
Výtvarná dílna paní Gabesamové 
Plavba lodí Arnošt – 1.D (odměna za výhru v soutěži Evropa ve 
škole) 
Akce pasování na čtenáře – knihovna Dubina – 1.B,C 

2. ročník Exkurze – Jičín, město pohádek 
Program Králíci z klobouku – KD Hronovická  
Program Geomag 
Program O Vánocích s Perníčkem – KD Hronovická 
Program Putování do Betléma – KD Hronovická 
Program Vánoční floristika s paní Gabesamovou 
Představení Hurvínkův Mikuláš – divadlo Praha 
Program Jumping Drums – bubnování – 2.B 
Představení Jak s Máničkou šili všichni čerti – divadlo Spejbla a 
Hurvínka Praha – 2.A,B 
Představení O hodném drakovi – VČD 
Představení souboru Perníček 
Výtvarná dílna Fimo – paní Böhmová 
Výtvarná dílna paní Gabesamové 

3. ročník Exkurze Říp 
Exkurze – výroba vánočních zdob, předvánoční ZOO Dvůr Králové 
Exkurze kostel Zvěstování Panny Marie 
Beseda s houslistkou paní Lejskovou 
Program Zlomky se stavebnicí Magformers 
Program O Vánocích s Perníčkem – KD Hronovická 
Program Putování do Betléma – KD Hronovická 
Představení O medvědu Ondřejovi – VČD 
Lední revue Cesta kolem světa – zimní stadion 
Exkurze kostel sv. Bartoloměje 
Program Jumping Drums – bubnování  
Představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký – VČD 
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Představení Jak s Máničkou šili všichni čerti – divadlo Spejbla a 
Hurvínka Praha – 3.A,C 
Představení Mach a Šebestová – VČD 
Představení O hodném drakovi – VČD – 3.B 

4. ročník Exkurze Krajský soud – 4.A 
Program Vánoční dílna – KD Dubina 
Představení Ikaros – VČD 
Lední revue Cesta kolem světa – zimní stadion 
Exkurze letiště – 4.C,D 
Exkurze Praha – 4.A 
Program Tisknu, Tiskneš, tiskneme – Dům U Jonáše 
Program Přemyslovci na českém trůně 
Program Jumping Drums – bubnování  
Program Mamuti – 4.D 
Představení v AJ – Machina Travel 
Představení Prodaná nevěsta - Brno 
Výstava Pračlověk – Mazhaus 
Výtvarná dílna Fimo – paní Böhmová 
Výtvarná dílna – Zrcadlo umění 

5. ročník Exkurze Muzeum barokních soch Chrudim – 5.A 
Besedy 1. a 2. světová válka – pan Šušlík 
Představení Kdo je ve světě nejmocnější – VČD – 5.B,C 
Představení Baroko pro oko – VČD Malá scéna – 5.A 
Představení Ikaros – VČD 
Exkurze Jak se dělá kniha – knihařství – 5.A 
Exkurze Praha – 5.B,C 
Balet Popelka – Národní divadlo Praha – 5.A,B 
Program Tisknu, Tiskneš, tiskneme – Dům U Jonáše 
Program Geomag 
Program O knize – knihovna Dubina - 5.C 
Výtvarná dílna Fimo – paní Böhmová – 5.B,C 

6. ročník Exkurze Všestary  (dějepis) 
Exkurze Krajská knihovna (český jazyk) – 6.B 
Program Zdobení perníčků – Mázhaus – 6.B 
Program Mamuti 
Program Madagaskar – diashow – kino Dukla 
Program – lanové centrum Česká Třebová – 6.A 

7. ročník Exkurze – předvánoční Třebechovice, Hradec Králové – 7.B,C 
Exkurze Praha – 7.A 
Program Přemyslovci na českém trůně 
Program Mamuti 
Autorské čtení – Děsuplné povídky – 7.B,C 

8. ročník Exkurze ZOO Praha – 8.B,C 
Exkurze Muzeum knihy  Žďár nad Sázavou – 8.B,C 
Exkurze Muzeum barokních soch Chrudim – 8.A,C 
Představení v anglickém jazyce  
Autorské čtení – Děsuplné povídky 

9. ročník Exkurze IQ park Liberec – cvičení z matematiky 
Exkurze předvánoční Drážďany 
Beseda s horolezci - 9.B 

Více ročníků Vystoupení Yoyo mistři Evropy 
Výchovný koncert pro žáky 2. stupně 
Představení v anglickém jazyce v divadle v Praze – 6. a 7. ročník 
Předvánoční filmové představení 
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Exkurze k projektu Mladý chemik – firma Cerea – 8. a 9. ročník - 
výběr 

 
 

Sportovní výcviky, lyžařské a plavecké kurzy, dopravní výcvik, adaptační 
pobyty nových kolektivů, školy v přírodě 

 
Výcviky: 
 
1.A,D, 4.A,B Zimní stadion Výcvik v bruslení 

4. a 5. ročník Dopravní hřiště Dopravní výchova 

6.A,B,C 6.A Dlouhý, Ždírec nad 
Doubravou, 6.B – Daňkovice, 
6.C Nové Město na Moravě 

Třídenní adaptační pobyty 

7.A,B,C Dolní Morava Lyžařský výcvik 

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

1. až 4. ročník Plavecký bazén Plavecký výcvik 

 
Školy v přírodě, vícedenní výlety: 

 
 

II. V letošním školním roce ve škole proběhly tyto projekty: 
 

1. ročník Projektová výuka: Zimní olympiáda 

2. ročník Projektová výuka: Pohádkový den, Adventní čas 
Projektová výuka: Domácí zvířata 

3. ročník Projektová výuka: Cestování s praotcem Čechem a jiné české 
legendy, nácvik divadelního představení o praotci Čechovi 
Projektová výuka: Po stopách Rychlých šípů 

4. ročník Projektová výuka: Volby 

5. ročník Projektová výuka: 2. světová válka, Vesmír 
Projektová výuka: Planety, Podnebné pásy, Tvorba vlastní knihy – 
5.A, Evropa, Lidské tělo 

1.A Škola v přírodě Svratka 

1.B,C Škola v přírodě Škrdlovice 

1.D Škola v přírodě Cikháj 

2.A,B,C, 3.A,C Škola v přírodě Nepřívěc u Sobotky 

3.B Škola v přírodě Orlické Záhoří 

4.A,B,C,D Škola v přírodě Jívka U Trutnova 

5.A Škola v přírodě Janské Lázně, vícedenní výlet - Krkonoše 

5.B,C Škola v přírodě Český Ráj (1. pololetí) 

6.B Škola v přírodě –  Pec pod Sněžkou 

6.C Škola v přírodě Deštné, chata Kristýna 

9.A Škola v přírodě Hamštejn, Železný Brod 

8.A Vícedenní výlet – Dlouhý, Žďírec nad Doubravou 

8.B,C Vícedenní výlet – Nové Město na Moravě 

9.B Vícedenní výlet - Hronov 

9.C Vícedenní výlet – Borová u Poličky 

9.D Vícedenní výlet – Nové Město na Moravě 
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6. ročník Projektová výuka: Animals 

7. ročník Projektová výuka: Co kde roste a jí se (multikulturní výchova) 

8. ročník Projektová výuka: Den zvířat 8.B,C pro třeťáky 
Projekt Extratřída 8.C 
Projektová výuka Před 100 lety začala 1. světová válka – připravili 
žáci 8. tříd při 5. třídy 

 
Škola se zapojila do projektu Česko sportuje. 
 
Více o projektu: 
 
Sazka Olympijský víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého 
olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého 
životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, 
ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. tříd 
základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby 
sportovaly i ve svém volném čase. 
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III. Soutěže,  olympiády – účast a umístění žáků ZŠ Pardubice – 
Studánka ve školním roce 2013/2014 

IV.  
 
Soutěž Kolo Umístění 

Olympiáda v českém jazyce Okresní kolo David Žáček 4. 

Mistr slov – rétorická soutěž Okresní kolo Jitka Sýkorová 1. 
Diana Wiesnerová 2.  
Kristína Sobotková 2. 

Olympiáda v anglickém jazyce Okresní kolo Eva Abelová 3., Kateřina 
Farská 5. 

Video pohlednice z mého města v AJ Republiková 
soutěž 

Kolektiv 8.B  5.  

Komiksy v angličtině Republiková 
soutěž 

Kolektiv 2.B 1. 

Cambridge Competition Republiková 
soutěž 

Kolektiv 5.A 1. 

Knihomol (Bücherwurm - předčítání 
v NJ) 

Okresní kolo Maxmilián Heinrich 4. 

Olympiáda v zeměpise Okresní kolo Matěj Macháček 2., 
David Žáček 4. – 6. 

Olympiáda v dějepise Okresní kolo Filip Kožíšek 3. 

Olympiáda v přírodopise Okresní kolo 
Krajské kolo 

Kateřina Křivková 1., 5. 

Evropa ve škole – výtvarná soutěž Krajské kolo Kolektiv 1.D 1. 

Olympiáda v matematice Okresní kolo Matěj Macháček 1. 

Pythagoriáda Okresní kolo Matěj Macháček 3. 

Matematický klokan Okresní kolo Samuel Dufek 2. 

Hledá se mladý chemik Krajské kolo Kolektiv  9.C 8. 

Pohár rozhlasu v atletice Okresní kolo Chlapci 5., dívky 4. 

Mistrovství republiky v basketbalu, 8. – 
9. ročník 

Republikové 
finále 

Chlapci 1., dívky 2. 

Pardubické štěbetání Okrskové kolo Lucie Vitáčková 1. 
Zuzana Sodomková 3. 
Michaela Dubravčíková 2. 
Alžběta Lejsková 2. 

Dopravní soutěž Okresní kolo Kolektiv 8.A,B 3. 
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IV. Nabídka mimoškolních aktivit v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním 
roce 2013/2014 

 
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., 2.  Externí vedoucí 

Florbal - chlapci - 3. - 4. třída   3., 4. J. Mandys   

Florbal - chlapci 5. třída   5.  Externí vedoucí 

Florbal - chlapci - 6. - 7. třída 6., 7. J. Mandys   

Florbal - chlapci 8. - 9. třída   8., 9. M. Kaplan   

Sportovní hry    2. B. Kafková   

Atletika 1. - 6. ročník   1. – 6. atletický klub   

Balet   1. - 3. Z. Volkovová   

Basketbal - chlapci, dívky 
 

organizuje basketbalový klub SŠB 
Pardubice 

  
 

  
 

www.ssbpardubice.cz 

Badminton   1. - 3. Badmintonový klub 

Latinsko - americké tance 1. - 4. www.TanecniCentrumPardubice.cz 

Hip  hop      4. - 7. http://vychod.krouzky.cz 

Zumba     4. - 7.  
Star Dance (klasické tance) 8. - 9.    

Kin - ball     2. - 8. soukromá    

Cheerleading - roztleskávačky 1. - 7. agentura    

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

hudební výchova 

Akustická kytara   1. - 9. Soukromá hudební škola U nás 

flétna 
  

  ředitel školy: M. Chmelař  

klávesy, zpěv, bicí 
 

  www.hudebni-skola.unas.cz 

Zobcová flétna 2. -  4. ročník 2. -  4. M. Baladová   

Zobcová flétna 3. ročník   3. P. Pospíšil   

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

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

výtvarná výchova 

Výtvarná dílna pro 3. třídy   3. I. Trojánková   

Pastelka 1. a 2. třídy   1. a 2.  H. Fuksová   

Dovedné ruce 1. - 4. třídy 1. - 4. 
E. 
Špatenková   

Korálkování (tvorba šperků) 1. - 5. http://vychod.krouzky.cz 

Keramika 1. třída   1. A. Misařová   

Keramika 2. a 3. třída 2., 3. A. Misařová   

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

http://www.ssbpardubice.cz/
http://vychod.krouzky.cz/
http://www.hudebni-skola.unas.cz/
http://vychod.krouzky.cz/
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Keramika 1. a 2.třída 1. a 2.  M. Misařová   

Keramika 2. - 5. třída 2. - 5. M. Misařová   

Keramika  5. - 9. třída 5. - 9. A. Misařová   

Art school Pardubice 3. – 9. www.art-school-pardubice.cz 

různé výtvarné techniky   B. Myo   

anglický jazyk 

Zájmová angličtina   2.  http://vychod.krouzky.cz 

Zájmová angličtina   3., 4.  
Angličtina pro budoucí gymnazisty 5. P. Antlová   

Zájmová angličtina   7. P. Andrlová   

další 

Divadelní     2. J. Sedláková   

Lego     1. - 3. L.Košvancová   

Vaření     4. - 7. I. Skalická   

Příprava k přijímacím zk. pro 5. 
ročník(ČJ,M) 5. 

M. Březinová, 
I. Nejedlá   

Fotografický   3. - 7. http://vychod.krouzky.cz 

Počítačový   2. - 5.  
Vědecké pokusy   1., 2.     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.art-school-pardubice.cz/
http://vychod.krouzky.cz/
http://vychod.krouzky.cz/
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V. Získávání podkladů pro vlastní hodnocení školy 
 

Výsledky šetření společnosti SCIO 
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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 školní knihovny, 
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 
 

1. pololetí Exkurze Apolenka 
Akce: Barevný den, závod Malá pardubická, představení Cirkus 
Berousek, představení kouzelník Waldini, předvánoční diskotéka 
Soutěže: Leť, vlaštovko, leť 
Projekty: Moje rodina, Poznáváme Pardubice, Žijeme zdravě, 
Vánoční tvoření 

 

2. pololetí 
 
 

Školní družina Exkurze farma Apolenka 
Program Plachtění s Ottou Pavlem - VČG, Příroda Polabí – Zámek, 
Sedím a pozoruji oblohu - VČG 
Akce: Karneval, Den na ruby, Taneční show,  Koloběžkiáda, Hry 
bez hranic, Postřehový závod 
Projekty: Odlétáme z Pardubic, Dopravní výchova hrou, Černobílé 
dny 
Soutěže: Zimní sporty (VV), Družinový slavík, Těšíme se na 
prázdniny (VV) 
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VII. Školní knihovna 

Statistika školní knihovny za školní rok  2013/ 2014 

Měsíc Počet půjčených titulů Počet osob (různých) 

Srpen 2013 31 15 

Září 132 46 

Říjen 95 35 

Listopad 116 37 

Prosinec 71 29 

Leden 2014 103 36 

1.pololetí 548 71 

Únor 125 42 

Březen 131 44 

Duben 95 38 

Květen 71 27 

Červen 42 21 

2.pololetí 464 59 

Celkem za školní rok 1012 84 

 
Služeb knihovny využilo 84 osob, což je 11 % z celkového počtu žáků a pedagogů 
školy. 
V knihovně dále v tomto školním roce proběhlo: 
4x  besedy pro začínající čtenáře – prvňáčky 
2x  beseda o knihách se spisovateli 
11x společně navštívila knihovnu školní družina 
3 výstavy knih 
156 půjčovních hodin 
15 řad knih společně četlo 8 tříd. 
Do evidence bylo zapsáno  49 nových knih. 
Odepsána byla 1 kniha z důvodu zastaralosti. 
Pracovníci knihovny:  Karla Beranová, Blanka Kafková, Ludmila Košvancová, Jitka 
Rybářová, Ivana Skalická  

Akce 1. tříd: Pasování na čtenáře 
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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 2013/2014 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. V jídelně je umístěny 
salátový bar, kuchařky připravují saláty 2 krát týdně, zbývající dny žáci 
dostávají většinou ovoce. 
 
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  ve školním bufetu svačinu či dotované školní mléko. Této 
možnosti využívá asi 150 žáků školy. 
 
Škola je zaopojena do projektů Ovoce do škol (pro žáky 1. stupně) a Mléko do škol 
(pro všechny žáky). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vítání prvňáčků, 
 sběrový den, 
 Den Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 testy SCIO pro 9. ročník,  
 organizace soutěží: Perníkový slavík, Mikulášský turnaj, školní kola olympiád 
 sportovní dopoledne pro MŠ,   
 Dubinský vinařský kros, lidový běh Velká pardubická cross – country, 
 akce Duchové a strašidla ve Studánce, Mikulášská nadílka ve škole, Adventní 

sobota ve škole,  
 adventní spirála v 3.A,B, 5.A, 
 předvánoční koncerty sboru Světlušky, 
 předvánoční charitativní sbírka,  
 charitativní celoroční akce – sbírání plastových víček pro Justýnku, 
 společné akce žáků různých tříd a ročníků – Den zvířat 8.B,C pro třeťáky, 

Halloween – 6.C pro třeťáky, předvánoční pečení, Christmas Day – 7.C pro 4. a 5. 
ročník, předvánoční anglické představení 3.C pro 3.A,B, představení o praotci 
Čechovi – 3. ročník pro prvňáčky 
 
 

2. pololetí 
 Lidový běh Vaňka Vaňhy –  210 běžců z naší školy - 1. místo 
 Lidový běh Mizuno – 123 běžců z naší školy – 1. místo 
 Den otevřených dveří školy,  
 sobotní lyžování v Říčkách,  
 dvě představení divadelního kroužku,   
 vynášení Morany,  
 velikonoční pečení tříd 1. stupně s pomocí žáků 2. stupně,  
 florbalový celoškolní turnaj,  
 Den Země, Sportovní den – zapojení školy do celostátního sportovního projektu 

Česko sportuje, Květinový den,  
 divadelní předplatné pro žáky ve Východočeském divadle,  
 koncert pěveckého sboru školy,  
 sběrové dny,  
 závěrečné vyřazení žáků 9. tříd,  
 kurzy informatiky pro seniory, 
 Příměstský prázdninový tábor. 

 
 
      Průběžne: 

 webové stránky školy, 
 prezentace v regionálním tisku, v českém rozhlasu. 

 
 
 

 



 37 

 
Společnost přátel školy 
 

Společnost přátel ZŠ Studánka pracuje jako samostatný právní subjekt  
s vlastními stanovami, rozpočtem, pracovním plánem a plánem hospodaření. 
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 
2013/2014 ze svého rozpočtu přibližně 140 000,- 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 
 
 Jedenáctý 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 žákovském parlamentu, kteří se zúčastnili 
všech schůzek parlamentu. 

 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  ČŠI 
 

Ve školním roce 2014/2015 neproběhla ve škole kontrola České školní 
inspekce. 
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Výroční zpráva o hospodaření 
ZŠ Pardubice –Studánka 

za kalendářní rok 2013  – Magistrát města Pardubic 

Výnosy (příjmy    

      Kč 

Dotace Magistrátu města Pardubic   5 920 000 

Dotace  ÚMO III   31 000 

Dotace Fond ekologické výchovy a osvěty MMP 12 000 

Dotace Fond podpora kultury  MMP 15 000 

Dotace Úřad práce Pardubice  67 753 

Celkem     6 045 753 

    

Položka Název Účel Kč 

602 Tržby doplňková  Pronájem tělocvičen,  

  činnost zájmová činnost 1 031 180 

602 
Tržby hlavní 
činnost Výběr - stravné ŠJ a ŠD 3 567 646 

662 Úroky Úroky 457,26 

649 Jiné ost. výnosy  Např. vrácení - teplo 146 894 

648 Zapojení fondů   170 099,03 

Celkem     4 916 276,29 

    

Výnosy celkem     10 962 029,29 

    

Náklady (výdaje)   

Položka Název Účel Kč 

558, 501 Spotřební materiál   4 376 134,92 

502 Spotřeba energií    

  voda, plyn, teplo,    2 643 986   

  elektřina    

511 Opravy, údržby   1 081 820,30 

518 Ostatní služby Služby, spoje 968 866,07 

521, 524 
Náklady 
školy,doplňkové Mzdy, odvody 1 290 923 

527 činnosti, ŠD    

549 
Jiné ostatní 
náklady Poplatky, pojištění 220 888 

551 Odpisy - HIM   162 923 

Náklady celkem   10 745 541,29 

    

Rekapitulace:   Výnosy 10 962 029,29 

    Náklady 10 745 541,29 

    Rozdíl – rozděl. do fond 216 488,00 
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Výroční zpráva o hospodaření 
Základní škola Pardubice – Studánka 

za kalendářní rok 2013 – státní prostředky 

Výnosy (příjmy    

      Kč 

Dotace státu     25 678 000 

Výnosy celkem     25 678 000 

Náklady (výdaje)   

Položka Název Účel Kč 

501 Spotřební materiál Učebnice, metodiky,  

 558   časopisy, školní  412 205 

    potřeby, učební pomůcky  

    školní knihovna  

512 Cestovné   85 146 

518 Ostatní služby Školení 34 626 

521 Mzdové náklady Mzdy, motivační složky 18 423 000 

  OPPP Ostatní osobní náklady 85 000 

 
Jiné sociální 
náklady nemocenská 73 769 

524 Zákonné pojištění 
Zákonné odvody, 
zdravotní 6 300 542 

    sociální, motivační složky  

527 
Zákonné soc. 
nákl. FKSP, motivační složky 185 789 

525 
Jiné ostatní 
náklady Zákonné pojistné 3% 77 923 

Náklady celkem   25 678 000 

    

Rekapitulace:   Výnosy 25 678 000 

    Náklady 25 678 000 

    Rozdíl 0 

 
 
 

Investice                        Kč  

Lednice - ŠJ    41 491 

Salátový bar - Š J  66 538 

Celkem     108 029 

 
Čerpání z 
fondů     Kč 

Fond odměn zapojen   82 333 

Rezervní fond zapojen   87 766,03 
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Zapojení do rozvojových programů v ZŠ Pardubice – 
Studánka ve školním roce 2013/2014 

 
Škola se zapojila do programu: 
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních 
pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských                                                                                                                                                                                                                               
zařízeních v roce 2014 (č.j. MSMT-9621/2014-2). 
 

 

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2013/2014 

 
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. Projekty, ve kterých byla ZŠ  Pardubice – Studánka ve školním roce 

2013/2014 partnerem bez finanční účasti 
 

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. Ukončen na podzim 2013, 
škola získal učební materiály k výuce geovědy. 
 

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. 
Škola do projektu vstoupila v červnu 2013. 
V rámci projektu ve školním roce 2012/2013 proběhlo: 

- tvorba vstupní analýzy 
- celodenní seminář metody aktivního učení pro vyučující humanitních předmětů 
- celodenní seminář metody aktivního učení pro vyučující přírodovědných předmětů 
- celodenní seminář pro vyučující 1. stupně o genetické metodě čtení a písmu Comenia 

script 
- 4 vyučující 2. stupně pracovaly po celý školní rok s podporou vlastního mentora 
- 4 vyučující 2. stupně prošly 9 denním kurzem zaměřeným na zavádění metod aktivního 

učení do výuky a na vedení mentoringu 
Projekt pokračuje do prosince 2014. 
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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 po celý rok zúčastňovali praktických cvičení v přírodovědných předmětech na 
obou středních školách a exkurzí s přírodovědnou tématikou. 
Škola vstoupila do projektu v červnu 2013. Projekt je tříletý. 

 

 
2. Akce a projekty realizované z dotací fondů Magistrátu města Pardubic a 

dalších dotací: 
 
poskytoval dotace výše dotace/Kč využití dotace 

Magistrát města Pardubic, 
fond ekologické výchovy a 
osvěty 

12 000 V období září – listopad 
2013 byly výukové akce pro 
žáky školy v ekocentru 
Paleta hrazeny z dotace 
(470 žáků, 12 000 Kč), 

Městský obvod Pardubice 
III 
humanitní komise RMO 

31 000  Slavnostní vyřazení žáků 9. 
tříd, Mikulášský turnaj 
v košíkové,Příměstský tábor,  
Den Země  

Úřad práce 67 753 Dotace byla  využita na 
uhrazení platu pro asistenta 
pedagoga pro žáka se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 
 

Spolupráce  ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 
2013/2014 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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Bylo nebylo 

Školní projekty / 1. stupeň 

14. října 2013, 15:12 Mgr. Jana Sedláková 

Za devatero horami a devatero řekami žili žáčci, kteří rádi chodili do školy. Co se ale nestalo! 

Jednoho dne ležely na lavicích místo učebnic pohádkové knížky a kouzelnické čepice. Tak 

začal pohádkový den. 

Ze žáků 2. tříd se staly pohádkové postavy. Nikdo nezůstal sám. Každý patřil do nějaké sku-

pinky, aby si všichni mohli vzájemně pomáhat. Prvním úkolem bylo orientovat se v textu o 

kocourkovi Mikešovi, odpovědět na otázky a ještě sestavit jeho obrázek z mnoha dílků. Pro 

další úkoly se skupinky pohádkových postav rozběhly do sousedních tříd. V jedné si lámali 

hlavu nad matematickými příklady, v jiné přemýšleli nad tím, kdo je ilustrátor a kdo spisova-

tel, hledali v pohádkových knížkách, sestavovali pohádky z přeházených vět, malovali obráz-

ky do pohádek a ještě zdobili kouzelnické čepice. 

A jak to všechno dopadlo? Jako v pohádce. 

Všichni poznali, že bez práce nejsou koláče! 

 
  

 

 

Společný projekt se SPŠCH 

Školní projekty / 2. stupeň 

14. října 2013, 17:58 Ing. Petra Andrlová 

V rámci společného projektu naší školy a Střední průmyslové školy chemické se dne 11.10. 

třídy 9.B a 9.C zúčastnili 6hodinového bloku praktik z oblasti chemie, biologie a kriminalis-

tiky. V laboratoři chemie jsme připravovali cementací meď, základy mikroskopování jsme 

osvojili a trvalý preparát vytvořili v biologii a nové poznatky z oblasti zbraní a vyšetřovacích 

metod jsme získali při hodinách kriminalistiky. Během společné akce jsme byli velmi úspěšní 

nejen svými znalostmi, ale i šikovností při praktických úlohách. Cílem projektu je získávání 

zájmu žáků v přírodovědné a technické oblasti. Věřím, že po této první velmi zajímavé a 

úspěšné akci, se žáci budou rozhodovat na některý z oborů SPŠCH. Přejeme hodně štěstí při 

vašem budoucím rozhodování! 

  

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/jana-sedlakova.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/petra-andrlova.html
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Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den 

Školní projekty 

15. října 2013, 10:24 Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy 

15. října jsme celý den věnovali nácviku dovedností a získávání poznatků z oblasti ochrany 

člověka za mimořádných událostí a poskytování první pomoci. 

Velké poděkování patří zaměstnancům Červeného kříže v Pardubicích, kteří nám s průběhem 

celého dne pomohli, a zároveň samozřejmě všem učitelům, kteří si činnosti pro žáky pečlivě 

připravili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volby 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/ivana-nejedla.html
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Volby  

Školní projekty / 1. stupeň 

 4. listopadu 2013, 21:40 Mgr. Marcela Patlevičová 

Na účast ve skutečných volbách si musíme ještě pár let počkat. Ale proč si to nevyzkoušet… 

V pátek 25. 10. 2013 se otevřely volební místnosti všem občanům.  A my jsme uzavřeli náš 

projekt, v jehož průběhu jsme se seznámili s pojmy demokracie, právo a svoboda, vláda, par-

lament, senát, politické strany atd., jak jinak než volbami. 

Jednotlivé politické strany si vymyslely název, sestavily svůj volební program zaměřený na 

změny ve školním životě. Vše pak přenesly na plakát. Asi nejtěžší bylo svůj program při pre-

zentaci obhájit a čelit všetečným otázkám voličů. Pak už zbývalo jen se správně rozhodnout, 

označit na volebním lístku a vhodit do volební urny. Komise sečetla hlasy a vyhlásila vítěze. 

 

Projekt den zvířat pro 3. třídy 

 Školní projekty 

 10. listopadu 2013, 15:48 Mgr. Pavlína Marková 

5.11. navštívili žáci 8.C třídu 3.C, aby představili svou práci na projektu Projektem jsme se 

snažili zdůraznit význam mezinárodního dne zvířat, který byl již 4.10. Osmáci si připravili 

plakáty o zvířatech z pražské ZOO, kterou jsme navštívili v září. Nechyběli ani přednesené 

básničky, říkanky a bajky o zvířatech. Míša Olivová si připravila pro malé děti zábavnou pre-

zentaci s tématickými videy. Vše jsme zakončili povídáním o labradorce Sáře a morčeti, které 

navštívily naši školu díky svým majitelkám Terezce Maškové a Verunce Ožďanové. V bu-

doucnu se mohou těšit žáci 3.A a též 8.B připravila projekt pro 3.B, který bude odprezentován 

22.11. 

Všem žákům patří moje velké poděkování za jejich práci na projektu, která se jim jako vždy 

povedla na jedničku. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/marcela-patlevicova.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/pavlina-markova.html
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Společný projekt se SPŠCH 

 Školní projekty / 2. stupeň 

 24. listopadu 2013, 17:14 Ing. Petra Andrlová 

Již podruhé se třídy 9.B a 9.C v rámci společného projektu naší školy a Střední průmyslové 

školy chemické zúčastnily 6hodinového bloku praktik z oblasti chemie, biologie a kriminalis-

tiky. V laboratoři chemie jsme dokazovali vliv katalyzátorů na chemickou reakci. Očními va-

dami jsme se zabývali v biologii, kde jsme se také prakticky pokusili oddělit části oka. Velmi 

zajímavou přednášku o výrobě a nebezpečí výbušnin jsme vyslechli při hodinách kriminalis-

tiky a na závěr jsme si sejmuli otisky prstů a dlaní. Opět musíme zhodnotit akci jako velmi 

úspěšnou, zajímavou a poučnou! 

 

Máme rádi zvířata 

 Školní projekty / 2. stupeň 

 24. listopadu 2013, 19:16 Mgr. Pavlína Marková 

Máme rádi zvířata 

Stejně jako 8.C, tak i žáci 8.B se rozhodli připravit si zajímavý projekt o Dni zvířat poutavou 

formou pro 3.B.  To, že se žákům projekt povedl,  ukazují následující fotografie. Posuďte sa-

mi. 

Žáci vytvořili plakáty zvířatech, o nichž vyhledávali informace v pražské ZOO Trója. Vytvo-

řili říkanky o zvířatech, četli pohádky, představili své milované domácí mazlíčky, vytvořili 

prezentaci.  

Všem žákům moc děkuji za velmi pěkné prezentace projektu a jmenovitě Zuzce Dluské, Ra-

dimu Faltovi a Honzu Novákovi za ukázku pejsků, Štěpánce Šindlerové za ukázku želvy 

vodní.  

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/petra-andrlova.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/pavlina-markova.html
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Adventní čas Školní projekty / 1. stupeň 

 17. prosince 2013, 11:58 Mgr. Zuzana Štěpánková 

Plamínek první svíčky na adventním věnci odstartoval nejkrásnější čas v roce. I naši druháci 

se seznamovali s tradicemi, které jsou spojeny s vánočními svátky. Dozvěděli se, co je to bar-

borka, kdo byl sv. Mikuláš i sv. Lucie. Už také moc dobře vědí, že advent znamená příchod a 

těšíme se z toho, že Ježíšek přišel na svět. 

Co kde roste a jí se 

 Školní projekty / 2. stupeň 

 22. února 2014, 15:49 Ing. Petra Andrlová 

Co kde roste a jí se je název multikulturního projektu sedmých tříd. Žáci v hodinách přírodo-

pisu a v občanské výchově se věnovali vytvoření prezentací o různých zemích. Cílem prezen-

tace bylo ve skupině představit danou zemi, vyhledat zajímavosti, informace o zemědělství a 

zvolit druh ovoce a zeleniny. Prezentace měla daná kritéria a bodové hodnocení. Po prezenta-

cích ve svých třídách žáci zahájili ochutnávkový workshop a všechny tři třídy mohly ochutnat 

a porovnat své výrobky. Všichni žáci velmi zodpovědně splnili své úkoly a věřte nám, že je-

jich výrobky byly delikátní! 

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/zuzana-stepankova.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/petra-andrlova.html
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8.B na laboratorních praktikách na Gymnáziu Dašická 

 Školní projekty 

 22. února 2014, 16:51 Mgr. Miloš Kaplan 

Žáci 8.B se zúčastnili laboratorních praktik na Gymnáziu Dašická. Žáci pracovali na úkolech 

z fyziky a chemie v laboratořích tohoto gymnázia. Práce na zadaných úkolech byla zajímavá. 

Učitelé ocenili kázeň našich žáků a také jejich zájem o dané úkoly. Děti si to dopoledne nejen 

užily, ale také se i dozvěděly nové poznatky. Nezbývá než poděkovat učitelům gymnázia za 

zajímavé úkoly a našim žákům za kázeň a zájem o dané úkoly. 

Žáci ze Studánky se opět zúčastnili projektu Hledá se mladý chemik 2014 

 Školní projekty / 2. stupeň 

 23. února 2014, 16:02 Mgr. Pavlína Marková 

     Již po třetí se naši žáci (výběr 8. a 9. třídy) zúčastnili projektu, který tradičně pořádá 

SPŠCH ve spolupráci s agenturou Czech Marketing. Na projektu jsme pracovali 3 měsíce a 

zahrnoval opravdu spoustu různorodé práce. Ze zvolených témat jse si vybrali téma Zajitění 

výživy s podtitulem  Hnoviva a Potraviny.  Zapojili jsme žáky z 5. třídy a vyrobili s nimi 

vlastní domácí zmrzlinu, připravili jsme pro ně chemický kvíz Staň se chemikem. V rámci 

projektu jsme provedli dlouhodobý výzkum zaměřený na přehnojení pokojové rosltiny a jeho 

důsledky, laboratorní práci na vlastnosti hnojiv, exkurzi v podniku Cerea, kde jsme natočili 

videa, nechali jsme si vyrobit chemická trička s originálně navrženou postavičkou, připravili 

jsme didaktické hry (pexesa, domina, stolní hru), složili jsme dvě básně a zazpívali téma-

tickou píseň, simulovali jsme formou scénky rozhovor s pracovnicí podniku Cerea, který sku-

tečně proběhl a připravili jsme si na něj otázky. 

    Těšíme se na vyhlášení, kde se dozvíme výsledky naší práce, které proběhne v ABC klubu 

27. března odpoledne. 

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/milos-kaplan.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-2-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/pavlina-markova.html
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Chci velmi poděkovat žákům za spoustu práce, které jsme do projektu vložili, za čas, který 

projektu věnovali a za naprosto bezchybnou obhajobu projektu. A pokud se neumístíme, což 

doufám, že se nestane, u mě jste vyhráli na plné čáře.  

 

Projekt SPŠCH pro 9. třídy 

 Školní projekty 

 5. března 2014, 11:10 Mgr. Jiří Mandys 

V lednu a únoru se třídy 9.A a 9.D zúčastnily projektu SPŠCH - praktická cvičení z přírodopi-

su, chemie a kriminalistiky. Žáci se seznámili s různými druhy zbraní, vyzkoušeli si snímání 

otisků prstů a jejich vyhodnocení. V chemické laboratoři ověřili tvrdost a pH vody, shlédli 

prezentaci k tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Také si vyzkoušeli 1. pomoc - 

masáž srdce, dýchání z úst do úst a ošetření různých úrazů. 

 

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/jiri-mandys.html
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Domácí zvířata – environmentální výchova  

 Školní projekty / 1. stupeň 

 5. května 2014, 14:57 Mgr. Blanka Kafková 

Víte, jak vypadá žirafa, surikata, hroch? Jednoduché… Ale poznat, jestli kráva bučí nebo me-

čí, je už těžší. Na návštěvě v kravíně v Hostovicích a na statku v Lozicích jsme poznali, jak 

vypadají, čím se živí a jak jsou užitečná domácí hospodářská zvířata. Přičichli jsme ke 

kravám, kozám, ovcím i koni. Pohladili si telátko, podojili kozu, udělali kozí sýr, nakrmili ko-

níka a podívali se, jakou má ovečka vlnu. 

 

Cesta za Kryštofem 

 Školní projekty 

 22. května 2014, 14:23 Ing. Petra Antlová 

Proběhla projektová výuka v hodině anglického jazyka 7.A a 5.A. 

Žáci sedmého ročníku připravili pro žáky 5.A dvě hodiny plné poznávání historie zámořských 

objevů a jejich vlivu na náš současný život, a to vše v anglickém jazyce. 

Na úvodní otázku, zda se kukuřice a brambory vždy pěstovaly v Čechách resp. Evropě, hle-

daly děti 5.A odpověď velmi těžko. Naprostá většina z nich věřila, že ano. Jaképak to ale bylo 

pro ně překvapení, když po zhlédnutí úvodní scénky o objevení Ameriky a prezentací dětí ze 

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/blanka-kafkova.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/petra-antlova.html
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7.A zjistily, že by své oblíbené pochoutky - popcorn a brambůrky - neměly, nebýt Kryštofa 

Kolumba. 

Ve druhé části projektu páťáci plnili 9 úkolů, které si pro ně sedmáci připravili (kvízy, 

křížovky, poznávání Americké kuchyně a zvířat žijících v Americe, stavění lodí a skládání 

komiksového příběhu). Nejrychleji a správně splnili všech devět úkolů: Lucie Navrátilová, 

Dominik Lederer, Michal Pospíšil. 

Všichni jsme se dobře bavili a věřím, že i naučili něco z historie, a především si rozšířili ang-

lickou zásobu. 

Žákům 7.A děkuji za přípravu a vynikající realizaci projektu a dětem z 5.A za perfektní spo-

lupráci a plnění úkolů. 

 

Kdo se bojí, nesmí na Kuňku 

 Školní projekty / 1. stupeň 

 27. května 2014, 16:29 Mgr. Zuzana Štěpánková 

Aneb dopravní výchova v praxi. Ve čtvrtek 22. a v úterý 27. května si žáci 2. C a 2. A po výu-

ce dopravní výchovy ve třídě vyjeli na výlet na kolech a vyzkoušeli si, jak jim to společně 

šlape. Občas se někomu sice zamotala řídítka, klesla mu přilba do očí, potřeboval zavázat 

tkaničky, nešla mu vyndat lahev s pitím, bylo mu moc velké teplo nebo potřeboval rychle na-

jít pláštěnku, ale i přes obrovský liják (2.A) a veliké horko (2.C) se nám všem výlet moc líbil 

a budeme na tuto akci ještě dlouho ve škole vzpomínat. 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
http://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-1-stupen.html
http://www.zs-studanka.cz/profile/zuzana-stepankova.html
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