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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 740 žáků  IZO 048 161 276         

2. Školní družinu   s kapacitou 240 žáků  IZO 117 500 216 

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. Kateřina Vyňuchalová, Ph.D. 

       (předseda školské rady) 

       Petr Jílek 

   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 budově bývalé hasičské zbrojnice jsou dvě oddělení družiny a keramická dílna.  Ve 

školním roce došlo k rekonstrukci tohoto objektu. 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 včetně učebny na výuku anglického jazyka jsou vybaveny 

tabulemi s interaktivními projektory, interaktivní projektory jsou rovněž na 2. stupni v učebně 

anglického jazyka, německého jazyka, zeměpisu a v jedné kmenové učebně, ostatní třídy 2. 

stupně  - kmenové a odborné učebny jsou vybaveny 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 2015/2016 

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 

Regionální 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 

předmětů 
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 činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci 

příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení 

Antlová Petra 4 uč. II. st AJ - M FCHT 

UPCE 
učitelka 

Baladová Martina 12 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka 

Bartošková Ilona 13 uč. II. st Z-Ov PF Ostrava učitelka 

Bednářová Pavlína 1 pedag. asistent PF HK asistentka 

Beranová Karla 30 uč. II. st. Č - Vv PF HK učitelka 

Böhmová Zuzana 4 pedag. asistent kurz AP asistentka 

Březinová Marcela 29 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Burgetová Lada 24 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Fuksová Hana 27 vychovat.  PŠ Litomyšl vychovatel., asistent 

pedag. Hojková Andrea 13 uč II. stupeň Př - 

SP 
UJEP Brno učitelka 

Hornychová Zdenka 1 pedag. asistent PŠ Jaroměř asistent 

Chrbjátová Vendula 3 uč. II. st AJ FF Padubice učitelka 

Jadrný Oldřich 28 uč. II. st. F-Tp MFF UK učitel 

Jarošová Soňa 38 uč. II. st.R-D(Aj) PF HK učitelka 

Jeníčková Markéta 16 vychovatelství PF HK vychovatel., asistent 

pedag. Jílková Ilona 31 uč. II. st. Č-Hv PF UK učitelka 

Kafková Blanka 31 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Kaplan Miloš 23 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitel 

Kárská Jitka 25 uč. II. st. Rj - D PF HK učitelka 

Knollová Milena 30 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. asistent 

pedag. Košvancová Ludmila 30 uč. I. st. PF HK Učitelka 

Koubková Gabriela 20 vychovatelství PF Báns. B. vychovatel. asistent 

pedag. Kovářová Lucie 9 uč. II. st. Č -  PF HK učitelka 

Kroužková Petra 1 pedag. asistent SŠ s 

maturitou 
asistentka 

Labuťová Marcela 31 uč. I. stupeň PF HK učitelka 

Mandys Jiří 17 uč. II. st. F-Tp PF HK učitel 

Marková Pavlína 5 uč. II. st. Př - Ch PF HK učitelka 

Mydlářová Martina 29 vychovatelství PŠ Praha vychovatelka 

Nejedlá Ivana 30 uč. II. st. M-F MFF UK ředitelka školy 

Němcová Zuzana 14 uč. II. St. TV PF Brno učitelka 

Nováková Iveta 18 pedag. asistent kurz AP asistentka 

Oplatková Jaroslava 30 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Papežová Iva 28 uč. I. st. VP PF UK učitelka 

Patlevič Filip 18 uč. II. st. TV - Z PF Ústí n.L. učitel 

Patlevičová Marcela 12 uč I. stupeň PF HK učitelka 

Pospíšil Pavel 28 uč. I. st.   PF HK učitel 

Rybářová Jitka 21 uč. I. st., II. st. AJ PF HK učitelka 

Řípová Zuzana 21 uč. I. st.   PF Praha učitelka 

Sedláčková Lucie 19 uč. I. st.   PF Praha učitelka 

Sedláková Jana 19 uč. I. st. PF Olom. učitelka 

Skalická Ivana 31 uč. II. st. Č - OV PF HK učitelka 

Syrovátková Hana 17 uč I. st, II.st. AJ  PF Olom. učitelka 

Šmídová Hana 31 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Špatenková Eva 30 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka 
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Štefková Alena 33 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Štěpánková Zuzana 4 uč. I. st.   PF Liberec učitelka 

Theer Martin 14 uč. I. st., AJ PF HK učitel 

Trojánková Ilona 25 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Vilímová Iva 28 uč. II. st. M 

  
VUT Brno učitelka 

Volkovová Zuzana 36 uč. II. st. R-D-Nj 

  
PF UJEP učitelka 

Zářecký Tomáš 2 uč. II. st. D - VkO 

  
PF Brno učitel 

Grégrová Marie 0 asistent   
 

asistentka 

Chocholáčová Kateřina 11 uč.I.st.   UK Praha učitelka 

Fürbachová Naďa 8 výuční l. 

ošetř.+peč. 
 

asistentka 

Kuhnová Karolína 11 učit.I.st.   UK Praha učitelka 

Hornychová Zdenka 40 uč.MŠ   PŠ Jaroměř asistentka 

Nunes Jana 0 Komerční právo VOŠ 

Kunovice 
asistentka 

Petranová Bronislava 35 vychovatelství SPŠ Seč vychovatelka 

 

 

Školní psycholog 

příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení 

Jadrná Pavla 1 psycholog FF Brno psycholog 

 

 

Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou 

příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení 

Andrlová Petra 9 uč. II. st. Ch – AJ FCHT UPCE učitelka 

Brabcová Martina 12 uč. 1. St. PF HK učitelka 

Burgetová Martina- 

nástup v průběhu šk.r. 
14 uč. I. st. PF HK učitelka 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

 

Pracovníci školní jídelny 

příjmení, jméno délka praxe kvalifikace zařazení 

Bydžovská Věra 19 SOU cukrářka kuchařka 

Krupičková Jarmila 35 SOU kuchařka kuchařka 

Kubelková Jaroslava 31 SOU kuchařka kuchařka 

příjmení, jméno délka praxe kvalifikace  zařazení 

Valentová Petra 28 Střední ekonom. škola  ekon.účet. 

Flekačová Marcela 37 Střední ekonom. škola  PAM 

Hrušková Eva 36 Střední průmyslová škola  uklízečka 

Chalupová Hana 17 vyučena  kuchařka 

Krečmerová Eva 36 základní  uklízečka 

Pekárková Jana 27 Střední průmyslová škola  uklízečka 

Šimonová Jaroslava 28 vyučena  uklízečka 

Velecká Iva 32 vyučena  uklízečka 

Vondrová Martina 22 vyučena  uklízečka 

Vojtěchová Monika 33 vyučena  uklízečka 

Žák Miloslav 45 vyučen – elektro  školník 
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Rybáková Veronika 2 SOU kuchařka kuchařka 

Říhová Božena 40 základní kuchařka 

Fialová Miroslava 28 SOU kuchařka vedoucí kuchařka 

Žáková Věra 41 základní kuchařka 

Šotolová Lucie 16 základní kuchařka 

Trulíková Blanka 31 Střední ekonom. škola vedoucí ŠJ 

 

    

Výchovný poradce   Papežová Iva 

Metodik prevence   Patlevičová Marcela, Skalická Ivana 

Metodik ICT    Mandys Jiří 

Koordinátor EVVO   Marková Pavlína, Březinová Monika 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce anásledném přijetí do 

školy ve školním roce 2015/2016 
 

   
 

Do prvních tříd ve školním roce 2015/2016 nastoupilo 92 nově zapsaných prvňáčků. 

Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 70 žáků – umístění do středních škol – viz 

tabulka výše. 

Osmileté gymnázium  - viz tabulka výše. 

Do budoucí sportovní třídy 6.A pro školní rok 2016/2017 bylo zapsáno 27 žáků,  kteří se 

budou  vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu Studánecká cesta pro skupiny se 

sportovním zaměřením, celkově do 6. tříd přichází 3 žáci z jiných základních pardubických 

škol. 

Zápis do prvních tříd: 
Zapsáno bylo:   91 dětí (z toho 14 po loňském odkladu) 

Žádostí o odklad:                16 potvrzených odkladů  

 

 

Do 1. třídy školního roku 2016/2017 nastupuje nově 77 prvňáčků. 

název školy   počet žáků 

Gymnázium sportovní Dašická Pardubice 1 

Gymnázium Dašická Pardubice 8 

Gymnázium Mozartova Pardubice 5 

Gymnázium Holice 3 

Anglické gymnázium Pardubice 3 

Obchodní akademie Štefánikova Pardubice  5 

Střední zdravotnická škola Pardubice 4 

SPŠ elektrotechnická Pardubice 5 

SPŠ stavební Hradec Králové 2 

SPŠ stavební Pardubice 2 

Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové 1 

SPŠ chemická Pardubice 2 

SPŠ potravinář. a služeb Pardubice 2 

SPŠ Chrudim 5 

SPŠ automobilní Holice 9 

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 1 

SUŠ grafická Jihlava 1 

SOŠ cestovního ruchu Pardubice 2 

Labská hotelová škola Pardubice 2 

SPŠ grafická Praha 1 

SŠ chovu koní Kladruby 1 

Střední a vyšší škola aplik.kyb. Hradec Králové 1 

SOU plynárenské Pardubice 3 

SŠ řemesel a služeb Černá za Bory 1 

   

   

Celkem   70 

 

Gymnázium víceleté Pardubice   (Přihlášku podalo 10 žáků)                                                                5 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2015/2016 
 

Stav ke 30.9. 2015 (o 11 žáků více než v loňském školním roce) 

 

 

 

Stav ke 30.6. 2016 

 

třída počet neprospěch vyznamenání % NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3.stupeň 

1.A 24 
 

24 100 
     

1.B 24 
 

24 100 
     

1.C 22 
 

22 100 
     

1.D 22 
 

22 100 
     

2.A 25 
 

25 100 
     

2.B 23 
 

23 100 
     

2.C 25 
 

25 100 
     

2.D 23 
 

23 100 
     

3.A 22 
 

22 100 
     

3.B 21 
 

19 90 1 
    

3.C 21 
 

18 86 2 
    

3.D 24 
 

24 100 
     

4.A 23 
 

20 87 
     

4.B 25 
 

24 96 
     

4.C 23 
 

19 83 
     

5.A 25 
 

20 80 
     

5.B 26 1 15 57 
     

5.C 27 
 

23 85 
     

 
425 1 392 92 3 0 0 0 0 

    1. st. 2. st. 

Počet tříd 18 12 

Počet žáků 421 309 

Počet žáků na třídu 23,4 25,8 
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třída počet neprospěch vyznamenání % NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3.stupeň 

6.A 28 
 

17 61 
     

6.B 25 
 

9 36 
     

6.C 27 
 

18 67 
     

7.A 26 
 

11 42 1 3 
   

7.B 23 
 

6 26 3 2 1 1 
 

7.C 25 
 

8 32 
 

1 1 1 
 

8.A 29 
 

6 21 
  

1 
  

8.B 26 
 

10 38 1 
    

8.C 29 
 

17 59 
     

9.A 27 
 

5 19 1 
    

9.B 25 
 

9 36 
 

1 
 

1 
 

9.C 18 
 

7 39 
     

 
308 

 
123 40 6 7 2 3 

 
celkem 1. st. 425 1 392 

 
3 0 0 0 

 
celkem 2. st. 308 0 123 

 
6 7 2 3 

 

  
0,10 % 70,00 % 

 
1,20 % 0,90 % 0,30 % 0,40 % 

 
celkem 733 1 515 

 
9 7 2 3 

 
 
 
 

         porovnání se stejným obdobím v minulém školním roce 

2014/2015 0,40 % 68,00 % 
 

1,60 % 1,00 % 0,30 % 0,30 % 
 

2015/2016 0,10 % 70,00 % 
 

1,20 % 0,90 % 0,30 % 0,40 % 
 

  
-0,30 % 2,00 % 

 
-0,40 % -0,10 % 0,00 % 0,10 % 

 

  
neprospěch vyzn. 

 
NTU DTU DŘŠ 2.st. 
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Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2015/2016 
 
1.  Personální zabezpečení 

Jako metodici prevence ve škole pracují paní učitelka Marcela Patlevičová pro 1. stupeň a paní učitelka Ivana Skalická pro 2. stupeň. Obě 

spolupracují s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. 

 

2. Minimální preventivní program 

Metodici prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy zpracovávají na školní rok Minimální preventivní program, dle 

kterého škola pracuje a který je na závěr školního roku vyhodnocován: 

 

 

 

Aktivity realizované ve školním roce 2015/2016 v rámci Minimálního preventivního programu 

 

 

 

Akce zaměřené na pozitivní vytváření vztahů v třídních kolektivech: 

ročník akce 

1. – 5. ročník 
Týdenní třídní kruhy 

Projekt Kamarád Školy v přírodě 

3. ročník Robinsoni 

6. ročník Adaptační pobyty na začátku školního roku 

6. ročník Předmět Výchova ke zdravým vztahům 

8. ročník Herní odpoledne - celoročně 

7. – 9. Měsíční třídnické hodiny 

6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 7.B,C Sportovní soustředění žáků sportovních tříd, lyžařský výcvik 

6. B, 7. B, 8. B Spaní ve škole 

1. – 9. ročník 
Školní výlety a exkurze 

Projektová výuka 
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Společné akce různých kolektivů, tradiční školní akce: 

ročník akce 

1. ročník  Šerpování prvňáčků s pomocí deváťáků 

2. A Adventní slavnost - spirála 

1. – 3. ročník Příměstský tábor 

1. až 9. ročník Strašidla a duchové ve Studánce 

 Sportovní den ve škole 

 Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí, 

 Den Země  

 Adventní sobota ve škole 

 Charitativní akce – předvánoční sbírka, Květinový den, charitativní školní burza 

 Sobotní lyžování v Deštném v Orl. horách 

1., 2., 3., 5. Celoroční divadelní předplatné 

Společné běhy žáků, rodičů, učitelů Dubina Cross, Běh naděje, Cross Country, běh Vaňka Vaňhy, Mizuno, cena Nasavrk 

Společné akce různých třídních 

kolektivů 

Pancake Day – šedáci pro prvňáky, 

Fyzikální pokusy – osmáci pro páťáky,  

Projekt Holokaust – deváťáci pro páťáky,  

Projekt Matematická tělesa – deváťáci pro sedmáky, 

Projekt Můj velký kamarád – 8.A pro 1.B – společné čtení, podzimní tvoření, advent, 

vánoční pečení, společné hodiny TV,apod. 

divadelní představení pro mladší spolužáky – 3., 4. ročník 

2. stupeň Slavnostní vyřazení deváťáků 

 

Akce zaměřené na vytváření postojů žáků: 

ročník akce 

1. ročník 
Program Jeden za všechny, všichni za jednoho – Paleta 

Projekt Kamarádství 

2. ročník Program Evropa ve škole – DDM Beta 

3. ročník 

Program Jak to vidí nevidomí – Paleta 

Program Tradice Evropy – Klub AB 

Projekt Moje město Pardubice 

Multikulturní výchova – celoroční projekt 

4. ročník 
Program Handicap v dětské literatuře – Krajská knihovna 

Program Etiketa a školní řád 
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Divadelní představení v domu pro seniory 

5. ročník 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

Výukový program Legiovlak 

Projekt Itibo 

6. ročník Program v rámci festivalu Jeden svět 

8. ročník  Program Svět kolem nás – Indie – KD Hronovická 

9. ročník 

Program Holokaust, příběhy židovských dětí 

Projekt Den, kdy se mlčelo – o 50 letech v ČR – divadlo Exil 

Výukový program Legiovlak 

 

Akce zaměřené na ochranu zdraví: 

ročník akce 

1. třídy 
Program Veselé zoubky 

Beseda PČR – dopravní výchova 

3. třídy 
Vitamínový den 

Projekt – Lidské tělo 

4. třídy Botanicus - exurze 

5. třídy Dopravní výchova na dopravním hřišti 

7. ročník Beseda PČR - drogy 

8. ročník 
Beseda PČR . drogy 

Beseda o závislostech 

9. ročník Beseda o závislostech 

 

Akce zaměřené na prevenci před sociálně patologickými jevy: 

ročník akce 

1. ročník Program PČR – Osobní bezpečí 

2. ročník Program PČR – šikana, záškoláctví, zneužití tísňových linek 

3. ročník Program PČR – šikana, týráníú zneužívání 

4. ročník Program PČR – šikana, rasismus, xenofobie, záškoláctví 

5. ročník Beseda Multimedia a děti 

7. ročník Beseda – primární prevence šikany 

8. ročník Beseda o závislostech 

9. ročník Beseda o závislostech 
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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 pracovala jako školní psycholog Zuzana Virtová, která v průběhu roku odešla na MD a jako zástup za MD byla přijata p. Pavla 

Jadrná.  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 2015/2016 bylo integrováno dle § 18 školského zákona 21 žáků, z toho:  

Se zdravotním  postižením:     PAS    6      

    sluchovým    4      

   tělesným    1 

   více vadami     1 

   zrakovým    1                     

   vývojové poruchy učení                5 

   vývojové poruchy chování   2  

                  mentální-lehké    1              
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 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 2015/2016 jedenáct žáků v devíti různých třídách s postižením tělesným, více vadami, poruchou chování nebo autismem 

pracovalo s pomocí pedagogického asistenta (2.B, 2.D, 3.A, 3.D, 4.C, 5.A, 6.B, 6.C, 7.B) 
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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. 

  

SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH EKOVÝCHOVNÝCH AKCÍ PRO ŽÁKY, PRAVIDELNÁ ČINNOST 

 

 Jednodenní výjezdy a exkurze s ekotématikou 

4. ročník Botanicus  

6. ročník Tepfaktor 1 denní program 

7. ročník ZOO Liberec, Botanická zahrada Exkurze 

 Apolenka  1 denní program EVVO 

 Liberec ZOO, Botanická zahrada Exkurze 

8. a 9. ročník Marius Pedersen Exkurze 

8. a 9. ročník Transform Exkurze 

 

 

 Ozdravné pobyty - v rámci pobytů jsou vždy realizovány výstupy environmentální výchovy s ohledem na daný region, program je 

připravován vyučujícími  

1. A,B,C, 5 denní pobyt Oucmanice, Sunski Harrachov 

2.B, 5 denní pobyt  

2.A,C, 5 denní pobyt  Bedřichovka, Hotel Pavla, Vysočina 

3.A,B, 5 denní pobyt  

3.D, 5 denní pobyt  Jizerské hory 

4.A, B, C 5 denní pobyt Jedlové v Orlických horách 

5.A, 5 denní pobyt  

5.B,C,D, 5 denní pobyt  Bedřichovka 

6.A, 3 denní pobyt Sněžné v Orlických horách 
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6.B, 2 denní pobyt Bošovice, Kunětická hora 

7.B,C, 3 denní pobyt Kemp Sedmihorky 

7.C, 3 denní pobyt Penzion Tosca, Pec pod Sněžkou 

8.B 3 denní pobyt Kemp Sedmihorky 

8.C, 3 denní pobyt Milovy 

9.B, 3 denní pobyt Potštejn, Vochtánka 

9.C, 3 denní pobyt Ostružná, Jeseníky 

 

 

 Účast žáků školy na výchovně vzdělávacích programech s ekotématikou 

1. ročník 
Paleta 

Chovatel 
 

2. ročník 
Gampa 

Lexikon lesních skřítků 

Stín krajiny 

Sdružení Tereza (Les ve škole, škola v lese) 

3. ročník Paleta 
Jak to vidí nevidomí 

Jak se stát Robinsonem 

4. ročník 

 

Paleta 

Botanicus 
 

5. ročník Paleta Mikrosvět 

6. ročník 
Paleta 

 

Mikrosvět 

Bylinky 

Zdraví na talíři 

Tkaní 

Fishbank‘s 

7. ročník 

Paleta 

 

 

 

 

Apolenka 

Mikrosvět 

Bylinky 

Zdraví na talíři 

Tkaní 

Fishbank‘s 

Ze života koní 
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 Školní výukové projekty 

2. ročník  

3. ročník  

4. ročník Dřeviny, bylinky 

5. ročník  

6. ročník Papír a jeho recyklace 

7. ročník Plasty a jejich recyklace 

8, 9.ročník Plasty – kolekce Plastowski 

Školní družina Les ve škole, škola v lese, Zvířata kolem nás, barevný den 

 

 

 Volitelný předměty s ekotématikou  
6., 7. 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 

- Návštěvy v ekocentru Paleta s realizací výukových programů 

- 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 

 

 

 Zájmové kroužky 
6, 7. ročník (1 skupina) Chovatelský kroužek 

Celoroční péče členů kroužku o zvířata v chovatelském koutku školy: 

- Péče o papoušky a andulky 

- Odchov mláďat papoušků (v roce 2015 se narodila 2 mláďata zebřiček) 

- Péče o akvarijní rybičky 
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3. Den Země – ukázka z článku z webových stránek o Dni Země 

Den Země 2016  

Ekovýchova 
 

Den Země 2016 je za námi a byl vydařený! 

Šesťáci a sedmáci měli připravené prezentace o odpadních materiálech papíru a plastech pro mladší spolužáky z 1. stupně. Mnoho dětí  z 

2. stupně pomáhalo při zvelebování našeho školního areálu – hrabaly, plely, řezaly větve, natíraly prolézačky a lavičky, znovu vytvořily hma-

tovou stezku v průběhu minulého roku zničenou neznámými  vandaly  a mnoho dalšího. 

Děti z 8.C osázely maceškový záhon – vzpomínku na židovské děti, které zahynuly ve 2. světové válce. 

Páťáci, vybavení dláty, kladivy a dalším nářadím, vytvářeli malé sošky a jiné výrobky z kamenných kvádříků dle vlastních námětů – osmáci jim 

zdatně pomáhali a někteří vytvořili i vlastní výrobky. 

 V učebně chemie a přírodopisu vznikal ruční papír, který  vyráběly  děti z 1. stupně opět s pomocí starších spolužáků, výrobky 

z odpadních materiálů ale nevznikaly jenom v těchto učebnách, mnohé další vytvořily děti z 1. stupně přímo ve svých třídách. 

Bonusem celého dne bylo slunečné počasí. 

 Velké poděkování patří hlavním organizátorkám – paní učitelce Markové a Hojkové i dalším učitelům, kteří akci pomáhali připravit a 

realizovat, a obrovská pochvala všem dětem, které připravily program pro mladší spolužáky a pomáhaly jim při práci i při pracích ve školním 

areálu. Byli jste výborní! 

 

http://www.zs-studanka.cz/category/ekovychova.html
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Den Země- vyhodnocení „kamenických“ prací 

Ekovýchova 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zs-studanka.cz/category/ekovychova.html
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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.) 

 

 

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 
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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 opravili hmatovou stezku 

- 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 – pečují o zvířata v chovatelském koutku 

- 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: 

 Podzimní soutěž ve sběru baterií 

 Věnuj mobil 

 

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 

- 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 
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- 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 

 

Obec 

- Projekt Revitalizace školních zahrad 

 

 

 

 

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 
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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 

- 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 a 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 prostoru školy pro veřejnost 

Využitelnost vytvořených digitálních učebních materiálů (DUM) z oblasti EVVO ostatními školami. 

Otevřenost školního hřiště a celého školního areálu každý všední den od 16 do 20 hodin pro širokou veřejnost. 

http://www.zs-studanka.cz/
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Poděkování sponzorům adopce na dálku veverky obecné 
 

Od 1. června roku 2016  díky některým z vás odstartovala adopce na dálku veverky obecné v záchranné stanici Ekocentrum Pasíčka. Adopce po-

trvá do června příštího roku. Adopcí v celkové výši 1000,-  jste přispěli na stravu, péči a opravu voliér.  

 

Děkujeme, že pomáháte zlepšit péči o nemocná či opuštěná zvířata.  
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v ZŠ Pardubice – Studánka  

ve školním roce 2015/2016 

 
Čerpáno (v roce 2015):   Kč 

Školení a exkurze 81 617 

Metodiky 23 561 

Odborné časopisy 7 256 

Celkem 112 434 

           

 

Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP 

školní rok 2015/2016 

 

 

 

místo akce účastníci   

Září 
   

Pardubice Konference - Tablety do škol I. Nejedlá, J. Mandys   

Slovinsko,27.9..-2.10. Stínování základních škol P. Marková, I. Bartošková, I.Papežová, B. Kafková 

Říjen 
  

CCV  9:00 -14:00 Vitráž a skleněné korálky M. Jeníčková 

Pardubice 9:00 - 14:00 DVPP - Moderní didaktické pomůcky na ZŠ J. Mandys 

Posluchárna školy 8:30 – 10:30 Role vychovatele ŠD při tvorbě kolektivu M. Knollová 

CCV 8:30 – 13:00 Metody výuky hry na zobcovou flétnu M. Baladová 

Gymnázium Mozartova Burza škol pro VP I. Papežová  

Posluchárna školy13:00 – 18:00 Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ J. Sedláková, M. Březinová, B. Kafková, L. Košvancová,  

M. Labuťová, Z. Řípová, J. Oplatková     

CCV 9:00 – 13:00 Netradiční techniky v keramice M. Knollová 

Eurohotel Šprechtíme. Z. Volkovová 

Hradec Králové 8:30 - 14:00 Roadshov pro školy, MS J. Mandys 

ZŠ Praha Současná literatura pro děti I. Skalická 
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Listopad   

Anglie - Londýn Jazykový kurz M. Theer, Z. Štěpánková, V. Chrbjátová 

Německo - Berlín Jazykový kurz L. Kovářová, Z. Volkovová 

Hradec Králové Podpora konstruktivního myšlení žáků J. Mandys 

Náchod Projekt OPVK - Inkluzivní vzdělávání I. Papežová, I.  Nejedlá 

Běleč DVPP I. Papežová 

Pardubice Netradiční techniky v keramice M. Knollová 

Pardubice DVPP M. Knollová 

Pardubice Nové trendy v adventních věncích E. Špatenková 

Pardubice Netradiční techniky v keramice M. Knollová 

ZŠ Studánka Činnost ŠD z pohledu ČŠI M. Knollová 

Prosinec   

ZŠ Studanka VP-právní rámec řešení šk. situací I. Papežová 

Únor   

Praha, Ped. fakulta Konference - inkuzivní vzdělávání I. Papežová, I.  Nejedlá 

Praha Matematika prof.Hejného P. Antlová 

Posluchárna školy VP Porucha aktivity a pozornosti I. Papežová 

Březen 

   

Posluchárna školy Poruchy aktivity a pozornosti 

vychovatelky ŠD 

  

ZŠPce Družstevní Dílna čtení Březinová, Patlevičová, Sedláková 

Praha Matematika prof.Hejného 2.st. Antlová   

NIDV Pce Genetická metoda čtení Burgetová M., Kafková B., Oplatková J., Pospíšil P., Sedláková J. 

    

Trojánková 

I.   

NÚV Praha Kurz pro začínající školní psychology P. Jadrná   

Posluchárna školy  VP Práce klinického psychologa 

I. 

Papežová   

ZŠ Zemědělská ul, Brno Genetická metoda čtení od A do Z Oplatková ., Pospíšil P., Trojánková I. 

Duben 

   Praha  Matematika 2. stupeň P. Antlová   

Škola, posluchárna Otevíráme dveře pro mentory J. Rybářová, J. Sedláková, M. Patlevičová 

Praha Kunratice Konference Fraus J. Sedláková, M. Patlevičová, Z. Štěpánková, I. Nejedlá, M. Březinová 

Pardubice Použití autentických materiálů v hodinách AJ V. Chrbjátová   
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Posluchárna školy VP - Tvorba klimatu třídy I. Papežová   

Posluchárna školy Genetická metoda čtení vyučující 1. stupně 

Škola, posluchárna Otevíráme dveře pro mentory J. Rybářová, J. Sedláková, M. Patlevičová 

Brno Konference Setkávání s Hejného metodou P. Antlová   

Květen 

   Praha Matematika 2. st. prof.Hejný P. Antlová 

 Posluchárna školy Dítě s poruchou PAS ve ŠD vychovatelky ŠD, J. Oplatková, Z. Böhmová 

Benešov u Prahy Schůze AŠSK F. Patlevič 

 CCV Úpravy ŠVP k 1.9. 2016 I. Nejedlá 

 Česká Třebová Zkušenosti s integrací žáků s PAS v ZŠ. I. Nejedlá 

 Praha Inkluze - změny ve vzdělávání dětí s SVP I. Papežová, F. Patlevič 

Praha Inkluze v hodinách angličtiny Syrovátková 

 Škola Otevíráme dveře pro mentory M. Patlevičová, J. Sedláková, J. Rybářová 

Pardubice VÚOS Chemická legislativa P. Marková 

 Červen 

  ZŠ Závodu Míru Šablony pro základní školy 10:00 I. Nejedlá 

Pardubice Škola dotykem AKADEMIE - 14:00 - 17:00   

ZŠ Studánka Mentoring M. Patlevičová, J. Rybářová, J. Sedláková 

Radnice Porada ředitelů ZŠ 11.00 I.  Nejedlá 

ZŠ Studánka Tablety 13:00 – 16:30 10 účastníků 

ZŠ Studánka Další projektové období OPVVV I.  Nejedlá 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE 

 

- Studium k rozšíření odborné kvalifikace 

 

Ilona Bartošková  Kvalifikační studium pro ředitele škol a šk. zařízení    NIDV Pardubice 
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Údaj e o aktivitách ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 

2015/2016 

 

 
I. Přehled akcí, organizovaných vyučujícími školy pro žáky  

(akce, které ještě nejsou zahrnuty v předchozích kapitolách) 

 

 

1. pololetí 

 

1. ročník Program Princezna na hrášku – KD Dubina 

Představení A do třetice – VČD 

Představení Krkonošské pohádky - VČD 

Předvánoční vystoupení folklorního souboru – KD Hronovická 

Výukový program Lesní kouzla – Paleta 

Výukový program Jeden za všechny, všichni za jednoho – Paleta 

Výukový program Policie ČR – prevence  

Výukový program Pohádkové peklo – Mázhaus – 1.B 

Výukový program se stavebnicí Geomag – 1.D 

2. ročník Exkurze Praha – 50. výročí Večerníčku 

Exkurze Knihovna 

Plavecký výcvik 

Preventivní program Etiketa a školní řád 

Program Škola na Marsu – KD Dukla – 2.B,C,D 

Představení Zrzounkova dobrodružství – VČD 

Představení A do třetice – VČD – 2.A,B 

Představení Krkonošské pohádky - VČD 

Výukový program Vánoční svícny – 2.B,C,D 

Projekty: Večerníček, Jsem čtenář 

3. ročník Exkurze – radnice, Zelená brána 

Exkurze Hrádek u Nechanic – 3.B,C 

Plavecký výcvik – 3.B,C 

Výcvik v bruslení – 3.D 

Představení A do třetice – VČD 

Představení Krkonošské pohádky - VČD 

Představení Perníčku před Vánoci – 3.D 

Vitamínový den – v rámci projektu Ovoce do škol 

Výukový program Robinsoni – Paleta 

Výukový program Prohlídka Pardubic 

Výukový program Tradice Evropy – ABC klub 

Výukový program Kouzelná baterka – Východočeská galerie 

Výukový program Pověsti a osobnosti Pardubicka 

Výukový program se stavebnicí Geomag 

Výukový program Vánoční tvořivá dílna – 3.D – DDM Beta 

Projekty: Moje město Pardubice 

4. ročník Beseda o animovaném filmu s tvůrcem Krysáků 

Exkurze Botanicus – Lysá nad Labem 

Exkurze Poniklá – Střípky krkonošských řemesel 

Detektivní beseda v knihovně  

Plavecký výcvik 

Výcvik v bruslení – 4.A,C 

Program Škola na Marsu – KD Dukla 
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Výukový program Bubenečské sady 

Výukový program Lovci mamutů – Paleta 

Program o Astrid Lingrenové – Krajská knihovna 

Představení Tanečního a dechového orchestru – Divadlo Chrudim 

Předvánoční filmové představení 

5. ročník Beseda Návštěva z Itiba 

Beseda Multimedia a děti 

Beseda o animovaném filmu s tvůrcem Krysáků 

Dopravní výchova na dopravním hřišti 

Exkurze Dobříkov, beseda o J. V. Klofáčovi 

Představení Kytice – VČD 

Představení A do třetice - VČD 

Představení Princové jsou na draka  - VČD 

Výukový program Legiovlak 

Výukový program Inspirace přírodou – Paleta 

Výukový program Kouzelná baterka – Východočeská galerie – 5.A 

Výukový program Vánoční čtení – Malá scéna VČD 

6. ročník Adaptační kurzy – 6.A Jedlová,  6.B Horní Jelení, 6.C Jedlová 

Exkurze – dějepis – Všestary 

Exkurze – Krajská knihovna – 6.C 

Představení Anglické divadlo 

Představení Limonádový Joe – VČD – 6.C 

7. ročník Beseda – primární prevence šikany – 7.B,C 

Exkurze Apolenka 7.C 

Exkurze Kutná Hora – výroba svíček – 7.C 

Představení Kytice – VČD 

Představení Limonádový Joe – VČD – 7.B,C 

Spaní ve škole 7.B 

Výukový program Planeta Země 3000 Afrika – KD Hronovická 

Výlet s DPS U Kostelíčka – 7.B 

8. ročník Beseda s herci VČD 

Beseda o závislostech  

Exkurze Muzeum barokních soch – Chrudim  

Exkurze Praha – Neviditelná výstava 

Předvánoční plavání v plaveckém bazénu a spaní ve škole – 8.B 

Výukový program Svět kolem nás – Indie – KD Hronovická 

Výuka v SPŠCH – přírodovědné předměty – 8.A, 8.B 

Výuka v Gymnáziu Dašická – přírodovědné předměty – 8.C 

9. ročník Akce Den zručnosti v SPŠ automobilní Holice 

Exkurze IQ Landia Liberec 

Exkurze předvánoční Drážďany 

Beseda s herci VČD 

Beseda o závislostech  

Burza středních škol - Ideon 

Představení Anglické divadlo 

Výukový program Legiovlak 

Více ročníků Seminář z přírodopisu – akce Vítání podzimu, účast na vzdělávacích 

akcích v Paletě 

6. – 9. ročník – program Facelook 

6. – 9. ročník – předvánoční filmové představení 

8. – 9. Ročník – exkurze Marius Pedersen 
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2. pololetí 

 
1. třídy Beseda v Krajské knihovně 

Beseda se spisovatelkou I. Březinovou, pasování na čtenáře 

Program Geomag 

Program Veselé zoubky 

Program Prevence – PČR 

Program Májová hudebka – DDM Beta - 1.A,B 

Program Už jsem čtenář – knihovna Dubina 

Představení Princové jsou na draka - VČD 

2. třídy Program Listování – scénické čtení Šmodrcha, beseda s autorem – 2.B,C 

Program Stín krajiny – Gampa – 2.A 

Představení Princové jsou na draka – VČD 

Projekt Jsem čtenář 

Výlet Slatiňany – 2.A 

3. třídy Beseda v knihovně Dubina – 3.B,C,D 

Program Etiketa a školní řád 

Program Jak to vidí nevidomí – Paleta  

Program Prevence – PČR 

Program Velikonoční tvoření – 3.D 

Program Používáme mozek 

Program Stín krajiny – Gampa – 3.B,C 

Programy Keramika a Glazování – DDM Beta – 3.D 

Program Perníček – KD Hronovická – 3.D 

Představení Princové jsou na draka – VČD 

Soutěže Evropa ve škole, Olympijské postřehy – 3.D  

Projekt Všichni jsme stejní 

4. třídy Exkurze Muzeum loutek, státní archiv – Chrudim – 4.A 

Exkurze Praha 

Program Etiketa a školní řád 

Program Přemyslovci na českém trůnu 

Program Karel IV. 

Program Listování – scénické čtení Bertík a čmuchadlo 

Program Listování – scénické čtení Šmodrcha, beseda s autorem 

Program Písařská dílna – Příhrádek 

Program Výtvarná dílna – Příhrádek – 4.B 

Program Prevence – PČR 

Program Drátkování ve školní dílně 

Program Handicap v dětské literatuře – Krajská knihovna 

Projekt Brána do světa knih otevřena 

5. třídy Program seznámení s díly Davida Williamse – knihovna Dubina  

Program Quiling  

Program Architektonický workshop – 5.C 

Program Mikrosvět – Paleta 

Program v rámci festivalu Jeden svět – Divadlo 29 

Program Sluneční soustava – Hvězdárna Hradec Králové 

Představení Příběhy lišky Bystroušky 

Beseda o předávání darů dětem v Itibo – závěr projektu 

1., 2., 3., 5. třídy Představení Ulice plná kouzel – VČD 

Představení Čertův Švagr - VČD 

6. třídy Beseda Knížky pro starší čtenáře – 6.C 

Program Listování – scénické čtení Život k sežrání – 6.C 

Představení Limonádový Joe – VČD – 6.C 

Představení Hodina Komenského 
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Program v rámci festivalu Jeden svět – Divadlo 29 

Pancake Day – šesťáci pro prvňáčky 

Výlet Tep faktor – 6.C 

7. třídy Exkurze Scince Centrum VIDA, Brno – 7.A,B 

Exkurze Parlament ČR Praha – 7.A 

Den výuky přírodovědných předmětů na SPŠ chemické  

Program Přemyslovci na českém trůnu 

Program Karel IV. 

Program Listování – scénické čtení Život k sežrání – 7.B,C 

Program Komiksy hravé i drsné – Krajská knihovna – 7.B,C 

Představení Limonádový Joe – VČD – 7.B,C 

Výstava Titanic – Praha – 7.B 

Halloween – 7.A pro 3.D 

Statistický výzkum 7.A v 1. a 2. třídách – matematický projekt 

8. ročník Exkurze Science Centrum VIDA, Brno – 8.B,C 

Den výuky fyziky a chemie na Gymnáziu Dašická – 8.B 

Program Volba povolání – Úřad práce 

Výstava Titanic – Praha – 8.B 

Fyzikální pokusy – osmáci pro páťáky 

9. třídy Den výuky cizích jazyků na Gymnáziu Dašická – 9.B 

Projekt Holokaust, příběhy židovských dětí – deváťáci pro páťáky 

Projekt Den kdy se mlčelo - o 50 letech v ČR – divadlo Exil 

Projekt Matematická tělesa – deváťáci pro sedmáky 

7. – 9. ročník Program Používáme mozek 

8., 9. ročník výběr Exkurze Transform Bohdaneč, Mario Pedersen 

Projekty Mladý chemik, Post Bellum, Krokus 

Seminář z přírodopisu Programy v Paletě:  Bylinky, Zdraví na talíři, Domácí zvířata, Tkaní, Fish 

Bank´s, Mikrosvět  

6. – 9. ročník Program Británie s Britem (AJ) 

 
 

Sportovní výcviky, lyžařské a plavecké kurzy, dopravní výcvik, adaptační pobyty 

nových kolektivů, školy v přírodě 

 

Výcviky 

1.B, 2.A,D, 3.D, 4.A,C Zimní stadion Výcvik v bruslení 

6.A, 9.A Dolní Morava Lyžařský výcvik 

7.A, 8.A Harrachov Lyžařský výcvik 

1.A,B,C,D, 5.B Plavecký bazén Plavecký výcvik 

5.A,B,C Dopravní hřiště Dopravní výchova 

 

 

Školy v přírodě, vícedenní výlety 
1.A,C Škola v přírodě, Oucmanice 

1.B Škola v přírodě, penzion SUNSKI, Harrachov 

2.A Škola v přírodě, chata Bedřichovka 

2.B,C,D Škola v přírodě, chata Pavla Vlachovice 

3.A Škola v přírodě, Potštejn 

3.B,C Škola v přírodě, chata Pavla Vlachovice 

3.D Škola v přírodě, penzion U Kačáka, Jizerské hory 

4.A,B,C Škola v přírodě, Jedlové v Orlických horách 

5.A,B,C Škola v přírodě, Slovensko, Belianské Tatry 
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5.B Škola v přírodě, chata Bedřichovka 

6.A Vícedenní výlet, Sněžné v Orlických horách 

6.B Výlet Bošovice, Kunětická hora, spaní ve škole 

7.B Vícedenní výlet, kemp Sedmihorky 

7.C Vícedenní výlet, penzion Toska, Pec pod Sněžkou 

8.B Vícedenní výlet, kemp Sedmihorky, třídenní cyklovýlet  

8.C Vícedenní výlet, kemp Milovy 

9.A Vícedenní výlet, Seč 

9.B Vícedenní výlet, Potštejn, Vochtánka 

9.C Vícedenní výlet, Ostružná, Jeseníky 

 

 

 

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

 
1. ročník Kamarádství 

Podzim 

Den vánočních tvořivých dílen 

Zdraví 

Živočichové 

2. ročník Večerníček 

Jsem čtenář 

Velikonoce - lidové a křesťanské zvyky 

3. ročník Všichni jsme stejní 

4. ročník Brána do světa knih otevřená 

Beseda s autorem Archie Kimptnem o knize Šmodrcha, Scénické čtení z 

knihy Šmodrcha 

Drátkování ve školní dílně 

5. ročník Příhody lišky Bystroušky 

6. ročník Po stopách slavných matematiků 

Environmentální výchova – příprava aktivit na Den Země 

7. ročník Environmentální výchova – příprava aktivit na Den Země 

8. ročník Mediální výchova – příprava školního časopisu 

9. ročník 17. listopad 

 

Škola se zapojila do projektů realizovaných s žáky: 
Udržitelnost projektu - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Pardubickém kraji -  škola byla v projektu partnerem Gymnázia v Dašické ulici a Střední 

průmyslové školy chemické – v rámci projektu žáci školy navštěvovali praktika v technických 

předmětech na těchto školách, zúčastňovali se exkurzí s technickým zaměřením. 
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III. Soutěže,  olympiády – účast a umístění žáků ZŠ Pardubice – Studánka ve 

školním roce 2015/2016 

 

Velké úspěchy žáků školy: 

1. místo v kraji kategoriích Cvrček a Kadet v matematické soutěži Klokan 

1., 3. a 6. místo v okresním kole zeměpisné olympiády 

4. místo v okresním kole biologické olympiády 

6. místo v soutěži Mlady chemik (soutěžilo 17 družstev z 5 regionů ČR) 

3. místo dívek v kvalifikaci na mistrovství republiky v basketbalu 

1. místo chlapců 8. a 9. tříd v republikovém finále v basketbalu 

Úspěchy žáků školy ve výtvarných soutěžích: Krajina, Jak je to s králem? 

 

Z web. stránek školy- Ve dnech 26.-27.4. se v Jindřichově Hradci uskutečnilo mistrovství 

ČR v basketbale-kategorie IV (roč. 1999,2000,2001,2002). Již po několikáté se klukům 

postup do finále podařil, ale nikdy nezvítězili. Až letos. Ve skupině si hladce poradili se ZŠ z 

Prostějova a z Jindřichova Hradce. V semifinále přejeli ZŠ z Klatov a finále bylo o něco 

vyrovnanější, ale hoši ukázali bojovného ducha a zvítězili nad Prahou. Vítěznou euforii nám 

trošku pokazilo zranění kotníku Ondřeje Kočvary, ale snad bude brzy zase fit. Držíme palce. 

Děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy- T. Vlčkovi, O. Kočvarovi, M. Svojanovské-

mu, L. Boháčkovi, V. Krámovi, J. Šrámkovi a R. Fullemu. Kvůli zranění s námi nemohli od-

cestovat- M. Votruba, T. Jabloňský a J. Novák. Také jim patří poděkování. 
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IV. Nabídka mimoškolních aktivit v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 

2015/2016 

 

Kroužky jsou vedené zaměstnanci školy nebo škola pronajímá prostory organizacím, 

jejichž zaměstnanci vedou kroužky ve škole  

 

název zájmového útvaru ročník vedoucí poplatek/pololetí 

tělesná výchova 

Florbal     1., 2. zajistí DDM Delta 350,- Kč 

Florbal     3., 4. zajistí DDM Delta 350,- Kč 

Florbal     3., 4. zajistí DDM Delta 350,- Kč 

Florbal     5., 6. Petr Jílek   350,- Kč 

Florbal     6., 7. Miloš Kaplan   350,- Kč 

Florbal     8., 9. zajistí DDM Delta   350,- Kč 

Tenisový kroužek   1., 2. V. Shejbal, tel: 777623888 1 200,- Kč 

Sportovní hry    2. B. Kafková   350,- Kč 

Atletika 1. - 5. ročník   1. - 6. atletický klub   350,-  Kč 

Basketbal - chlapci, dívky   1., 2. trenér BK   350,- Kč 

Basketbal - chlapci, dívky   3., 5. trenér BK   350,- Kč 

Fit combat a piloxing 7. - 9. Pavlína Marková   350,- Kč 

Hip  hop a moderní tance 

 

www.krouzky.cz    670,- Kč 

Jóga pro děti   

 

    670,- Kč 

Kin - ball     3. - 9. DAITÓ RYU - sportovní  

boj.  um., o.s., tel:775 110 776 

Kroužky pro děti s.r.o. 

700,- Kč 

Cheerleading - roztleskávačky 1. - 7. 700,- Kč 

Dětské judo (Daitó Ryu Pardubice) 1. - 6. 700,- Kč 

Power jóga 

 

  Hana Fuksová   350,- Kč 

hudební výchova 

Akustická kytara   1. - 9. Soukromá hudební škola U nás, www.hudebni-skola.unas.cz 

Flétna, Klávesy, zpěv 

   

ředitel školy: M. Chmelař - tel: 775 078 192 

Zobcová flétna 2. -  4. ročník 2. -  4. M. Baladová   350,- Kč 

Zpívání  s Ivetou "Světlušky"  1. - 6. I. Nováková   350,- Kč 

Zpívání  s Ivetou "Světlušky"  1. - 6. I. Nováková   350,- Kč 

Bubnování - muzikoterapie 1. - 5. I. Nováková   350,- Kč 

Bubnování  - muzikoterapie 1. - 5. I. Nováková   350,- Kč 

výtvarná výchova 

Pastelka 1. a 2. třídy   1. a 2. H. Fuksová   350,- Kč 

Dovedné ruce 1. - 4. třídy 1. - 5. E. Špatenková   

350,- Kč + 100,-Kč 

materiál 

Korálkování    

 

www.krouzky.cz    970,- Kč 

Keramika     1. M. Knollová   400,- Kč + materiál 

Keramika     2. - 5. M. Knollová   400,- Kč + materiál 

Keramika     4. - 9. M. Knollová   400,- Kč + materiál 

http://www.krouzky.cz/
http://www.hudebni-skola.unas.cz/
http://www.krouzky.cz/
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Keramika     1. G. Koubková   400,- Kč + materiál 

Keramika     2. - 5. G. Koubková   400,- Kč + materiál 

Quilling     2. - 6. paní Hájková   400,- Kč + materiál 

Quilling     2. - 6. paní Hájková   400,- Kč + materiál 

Výtvarný ateliér   1. st nisa art, Nikola Březinová t: 721 317 389, 

info@nisa-art.cz 
1 100,- Kč 

Výtvarný ateliér   2. st 

Výtvarná dílna- malování pravou 

hemisférou 5. I. Trojánková   350,- Kč + materiál 

Výtvarná dílna- malování pravou 

hemisférou 2., 3. Z. Böhmová   350,- Kč + materiál 

Výtvarná dílna- malování pravou 

hemisférou 4., 5. Z. Böhmová   350,- Kč + materiál 

anglický jazyk 

Angličtina procvičování 1., 2. www.krouzky.cz    720,- Kč 

Angličtina procvičování 3., 4. tel: 777 280 288, 777 352 263 720,- Kč 

Angličtina pro nejmenší 1., 2. V. Chrbjatová   350,- Kč 

Francouzština s rodilým mluvčím 2. - 5. rodilý mluvčí 1 760,- Kč 

Španělština   

 

Renata Escobar   1 200,- Kč 

AJ pro budoucí gymnazisty 9. V. Chrbjátová   350,- Kč 

Zájmová angličtina   7. H. Syrovátková   350,- Kč 

Video angličtina   2. st H. Syrovátková   350,- Kč 

další 

Klubko nápadů   1. - 3. M. Jeníčková   350,- Kč 

Zábavná matematika (prof. Hejný) 2. H. Šmídová   350,-Kč 

Lego 

  

2. - 3. L. Košvancová   350,- Kč 

Vaření     3. - 5. I. Skalická   

350,- Kč + 200,- 

Kč suroviny 

Abaku a jiné zajímavé počítání 6. - 9. P. Antlová 

 

350,- Kč 

Kurz digitální fotografie 6. - 9. T. Zářecký   350,-Kč 

Společenské hry   2. - 5. J. Sedláková   400,- Kč 

Fotografický   3. - 7. www.krouzky.cz    670,- Kč 

Počítačový   2. - 4. www.krouzky.cz 

tel: 777 280 288, 777 352 263 

pí. Štěrbová 

670,- Kč 

Počítačový   5. - 6. 670,- Kč 

Švadlenka     4. - 6. 1 170,- Kč 

Kroužek 112 (záchranář) 

 

pí. Schönbeková   870,- Kč 

Vědecké pokusy   1., 2.     1 170,- Kč 

Vědecké pokusy   3., 4.     1 170,- Kč 

Vědecké pokusy   5., 6.     1 170,- Kč 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@nisa-art.cz,%20%20Nikola%20Březinová%20t:%20721%20317%20389
mailto:info@nisa-art.cz,%20%20Nikola%20Březinová%20t:%20721%20317%20389
http://www.krouzky.cz/
http://www.krouzky.cz/
http://www.krouzky.cz/
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Z web. str. školy - Týden před Štědrým dnem - 16. prosince 2015, se rozezněly naší školou 

francouzské koledy. Pod vedením rodilé mluvčí Hélène Lauria, vedoucí kroužku  

francouzštiny, je zazpívali žáci  2. – 9. tříd. Na vánoční besídce zazněly nejen ty nejznámější - 

Petit Papa Noël, Vive le vent (Rolničky), ale také písničky Bonjour (Dobrý den) a Les jours 

de la semaine (Dny v týdnu). 

Podívat se přišli nejen rodiče, ale také ředitelka Alliance Française v Pardubicích paní Diana 

Bangoura, která přišla vyhlásit nejlepší žáky v soutěži „Dopis Ježíškovi“ (psaný francouzsky). 

Oceněným žákům předala  dárky od značky Clairefontaine. 

Přejeme všem veselé Vánoce - Joyeux Noël ! 

 

 

 

 

 

 

V. Získávání podkladů pro vlastní hodnocení školy 

 

Testování žáků – ve školním roce proběhlo: 

Testování Stonožka 2015-2016 3. ročník (SCIO) – máte lepší výsledky než 60 % 

zúčastněných škol 

Testování PIRLS – čtenářská gramotnost 4. ročník  

Testování Čtenář 2015-2016 5. ročník (SCIO) – žáci obdrželi výsledky 

Testování Stonožka 2015-2015 9. ročníky (SCIO), závěr:  

- v českém jazyce: máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol 

- v matematice: máte lepší výsledky než 60% zúčastněných škol 

- z porovnání výsledků testů z matematiky a českého jazyka a testu obecných studijních 

předpokladů vyplývá, že je ve vaší škole studijní potenciál žáků využíván optimálně, 

výsledky žáků v testech odpovídají jejich studijním předpokladům 

Testování IQ s MENSOU České republiky- viz výsledky níže 
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VI. Školní družina 

 

Pracovalo 7 oddělení školní družiny s 210 zapsanými žáky v zahajovacích výkazech.  

Poplatek za družinu činil 200,- 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. 

 

 

1. pololetí 

Představení:  Smetišťák Tonda – KD Dubina 

Akce: Barevný den,  předvánoční diskotéka, Leť, vlaštovko, leť, závod 

Malá pardubická, Podzimní atletická olympiáda, Smyslové turnaje 

Projekty: Z pohádky do pohádky, Barevný podzim, Moje město Pardubice, 

Zvířata kolem nás 

 

2. pololetí 

Akce Křeslo pro hosta paní Janečkovou, Taneční show, Koloběžkiáda, Jarní 

chůzoběh, Indiánský týden 

Projekty: Zvířata kolem nás, Rodina, Cesta kolem světa 

Soutěže: Zimní sporty (VV), Družinový slavík 
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VII. Školní knihovna 
 

Statistika školní knihovny za školní rok  2015 / 2016 

měsíc počet půjčených titulů počet osob (různých) 

Srpen 2015 34 17 

Září 98 43 

Říjen 90 39 

Listopad 87 42 

Prosinec 74 32 

Leden 2016 107 49 

1. pololetí 490 114 

Únor 151 67 

Březen 115 58 

Duben 114 54 

Květen 137 51 

Červen 70 39 

2. pololetí 587 110 

Celkem za školní rok 1077 157 

 

Služby výpůjčky domů využilo 157 osob, což je 19,9 % z celkového počtu žáků a pedagogů 

školy, jde o zvýšení o 2 % oproti loňskému školnímu roku. Počet prezenčních výpůjček 

v rámci čtenářských dílen není evidován. 

 

V knihovně dále v tomto školním roce: 
4x  besedy pro začínající čtenáře – prvňáčky 

10x  pracovala v knihovně každá třída 2. stupně v literární výchově ve čtenářských dílnách 

9x zde proběhla hodina literární výchovy ostatních ročníků 

12x  společně navštívila knihovnu školní družina 

1 výstava knih 

140 půjčovních hodin 

11 řad knih společně četlo 6 tříd 

Do evidence bylo zapsáno 558 nových knih 

Odepsáno bylo 39 knih z důvodu opotřebovanosti, zastaralosti a ztráty. 

 

Pracovníci knihovny:   

Karla Beranová, Blanka Kafková, Ludmila Košvancová, Jitka Rybářová, Ivana Skalická  

 

 

 

VIII. Školní jídelna 

 

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. 

http://www.strava.cz/
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Náklady rodičů na jeden oběd v roce 2015/2016 činily: 

  6 – 10 let                 24,- Kč 

  11 – 14 let                26,- Kč 

  15 – let a dospělí               27,- Kč 

 
 

Žáci si 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 zapojena do projektů Ovoce do škol (pro žáky 1. stupně) a Mléko do škol (pro 

všechny žáky). 
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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, 

 projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí, 

 sběrový den, separace odpadů ve třídách, zapojování do EVVO soutěží,  

 testy SCIO pro 9. ročník,  

 organizace soutěží: Perníkový slavík, Mikulášský turnaj, školní kola olympiád, 

 sportovní dopoledne pro MŠ,   

 lidové běhy Dubina Cross, Běh naděje, Cross Country, 

 akce Duchové a strašidla ve Studánce, Svatomartinská slavnost ve Studáneckém lese, 

Mikulášská nadílka ve škole, Adventní sobota ve škole,  

 předvánoční koncerty sboru Světlušky, 

 předvánoční charitativní sbírka, charitativní celoroční akce – sbírání plastových víček, 

 společné akce žáků různých tříd a ročníků – předvánoční pečení,  

2. pololetí 
 Lidový běh Vaňka Vaňhy –  236 běžců z naší školy - 3. místo, 

 Pardubická devítka – 70 běžců z naší školy – 3. místo, 

 Den otevřených dveří školy,  

 sobotní lyžování v Deštné,  

 dvě představení divadelního kroužku,   

 vynášení Morany,  

 velikonoční pečení tříd 1. stupně s pomocí žáků 2. stupně,  

 florbalový celoškolní turnaj,  

 Den Země, Sportovní den, 

 Výuka a technika na dvorech škol – projektový den s Univerzitou Pardubice, 

 3 přednášky pro rodiče budoucích předškoláků s hudebními, sportovními a výtvarnými 

 aktivitami pro předškoláky,  

 Květinový den, charitativní burza 

 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. 

     Akce pro pedagogy z jiných škol: 

 vytváření zázemí pro setkávání výchovných poradců ze základních škol z Pardubic a okolí 

 organizace sportovních soutěží za podpory AŠSK u nás ve škole 

 ukázková hodina matematika pro pedagogy v rámci projektu Podpora učitelů při zavádění 

inovací do výuky 

 ukázková hodina anglického jazyka pro pedagogy - zavádění metody CLIL na 1. stupni 

základní 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. 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 2015/2016 ze 

svého rozpočtu přibližně 160 000,- 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 

 

Třináctý rok ve škole pracovala 16 členná rada dětí se schůzkami přibližně 5 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. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
Ve školním roce 2015/2016 proběhla ve škole hloubková kontrola České školní inspekce. 

Ze závěrečné zprávy ČŠI: 

 

 

 

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů 

Personální, materiální i finanční podmínky školy umožňují bezproblémovou realizaci a 

naplňování vzdělávacích programů. Přínosem pro rozvoj školy je aktivní přístup ředitelky k 

řízení pedagogických procesů., příkladné je pravidelné vyhodnocování činnosti i následně 

přijatých opatření. Na velmi dobré úrovni je spolupráce pedagogů a jejich profesní rozvoj. 

 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 

Výuka byla vedena širokým spektrem forem a metod práce, včetně inovativních. Většinou 

měla velmi dobrou úroveň. V jejím průběhu bylo zřetelné především naplňování kompetencí 

k učení, k řešení problémů a komunikativní. Nadstandardní úroveň mělo vzdělávání žáků se 

SVP. Kladem je funkční propojení cílů i činnosti zájmového a základního vzdělávání. 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům 

Výsledky vzdělávání jsou na velmi dobré úrovni, pozitivem je kvalitní péče o žáky se SVP. 

Škola zajišťuje bezpečné prostředí, přínosná pro vzdělávací proces je pozornost věnovaná 

školnímu klimatu a spolupráce s mnoha partnery. 

 

 

Protokoly všech kontrol jsou uloženy v ředitelně školy. 
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Výroční zpráva o hospodaření 

ZŠ Pardubice –Studánka 
za kalendářní rok 2015  – Magistrát města Pardubic 

 

 

Výnosy (příjmy) 

  
Kč 

Dotace MMP     5 969 500 

Dotace ÚMO Pardubice III 

 

23 000 

Dotace Úřad práce Pardubice   441 385 

Celkem     6 433 885 

    Položka Název Účel Kč 

602 Tržby doplňková činnost Pronájmy, zájmová činnost 1 060 621,00 

602 Tržby hlavní činnost Výběr - stravnéŠJ, ŠD 3 699 782,00 

662 Úroky Úroky 0 

649  Jiné ostatní fondy Např. veácení - teplo 771 662,00 

648 Zapojení fondů   250 581,26 

Celkem     5 782 646,26 

    Výnosy celkem     12 216 531,26 

    Náklady (výdaje) 

   Položka Název Účel Kč 

558, 501 Spotřební materiál   5 557 688,34 

502 Spotřeba energií   2 563 307,00 

511 Opravy, údržby   1 024 099,00 

518 Ostatní služby Služby, spoje 934 826,28 

521, 524, 527 Náklady školy,  Mzdy, odvody 1 575 497,00 

  doplňková činnost, ŠD     

549 Jiné ostatní náklady Poplatky, pojištění 217 884,00 

551 Odpisy - HIM   160 938,00 

Náklady celkem     12 034 239,62 

    Rekapitulace   Výnosy 12 216 531,26 

    Náklady 12 034 239,62 

    Rozdíl - rozděl. do fondů 182 291,64 

    Investice 

  
Kč 

Projektor 3 ks (1x58 800,-, 2x 73 200,-)   205 200 

    Čerpání z fondů  

  
Kč 

Fond odměn - zapojen    62 000,00 

Rezervní fond - zapojen    188 581,26 
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Výroční zpráva o hospodaření 

Základní škola Pardubice – Studánka 
za kalendářní rok 2015 – státní prostředky 

 

Výnosy (příjmy) 
   

Kč 

Dotace KrÚ       26 398,00 

Dotace RP podpora školních psychologů 216 538 

Dotace RP zvyš. kvality ve zdělávání     1 597 420 

Dotace RP kompenzační pomůcky     27 000 

Dotace RP zvýšení odměn prac. reg. školství 132 112 

Dotace RP zvýšení platů pracovníku regionálního školství 790 172 

Výnosy celkem       29 161 242 

     
Položka Název Účel Kč 

558, 501 

Spotřební materiál  

Učebnice, metodiky, časopisy 563 185,00 

  
školní potřeby, pomůcky, 

knihy 
  

512 Cestovné   90 354,00 

518 Ostatní služby  Školení 81 617,00 

521 Mzdové náklady Mzdy, motivační složky 20 949 912,00 

  OPPP Ostatní osobní náklady 100 000,00 

  Jiné sociální náklady Nemocenská 82 508,00 

524 Zákonné pojištění Zákonné odvody, zdrav., soc. 7 005 273,00 

527 Zákonné soc. nákl. FKSP 205 377,00 

525 Jiné ostatní náklady Zákonné pojistné 83 016,00 

Náklady celkem       29 161 242,00 

     
Rekapitulace 

  

  

  

Výnosy 29 161 242,00 

Náklady 29 161 242,00 

Rozdíl  0.00 

 
Výzva 56- Společně čteme a učíme se cizí jazyky 

Dotace EU  990 111,00 Kč 

Administrace 50 000,00  

Mzdy 30 860,00  

Školení 4 590,00  

Knihy 94 382,00  

Jazykové kurzy 810 279,00  

 990 111,00 Kč 990 111,00 Kč 

 
Výzva 57- Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Dotace EU  607 309,00 Kč 

Administrace 12 100,00  

Mzdy 64 396,00  

Školení 1 200,00  

Počítače + sluchátka 148 423,00  

Nářadí dílny 144 190,00  

Blended learning 237 000,00  

 607 309,00 Kč 607 309,00 Kč 
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Zapojení do rozvojových programů v ZŠ Pardubice – Studánka 

ve školním roce 2015/2016 

 
Škola se zapojila do rozvojových programů: 

 

1. Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 

školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 

2. Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 

školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 

3. Rozvojový program na podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV 

4. Rozvojové programy na podporu pedagogických pracovníků reg. školství a pracovníků 

regionálního školství 

 

 

 

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2015/2016 

 
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 2015/2016 

 
1. Projekty, ve kterých byla ZŠ Pardubice-Studánka ve školním roce 2015/2016 s 

partnerem 
 

PROJEKTY V RÁMCI  OPVK 

 

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání 

Oblast Podpory: 1.1 

Příjemce: Základní škola Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317 

Název projektu: Společně čteme a učíme se cizí jazyky 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0375 

 

V rámci projektu škola získala dotaci 990 111 Kč a ve škole proběhlo: 

 Zpracování tematických plánů minimálně do 10 čtenářských dílen do 2. – 9. ročníku školy  

 V září až říjnu 2015 bylo v každém ročníku zrealizováno minimálně 6 čtenářských dílen  

 Bylo zakoupeno 510 knih – celkem 250 různých titulů využívaných při realizaci 

čtenářských dílen 

 3 vyučující anglického jazyka se zúčastnili 10 denního intenzivního jazykového kurzu 

v jazykové škole v Londýně 
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 2 vyučující německého jazyka se zúčastnily 10 denního intenzivního jazykového kurzu 

v jazykové škole v Berlíně 

 4 vyučující školy měly možnost stínovat výuku na 1. a 2. stupni ve škole ve Slovinsku 

 38 žáků 7. a 8. tříd s doprovodem 3 učitelů školy se zúčastnilo týdenního výjezdu do 

Anglie, jehož součástí bylo poznávání reálií Anglie a výuka v jazykové škole v Anglii 

 

 

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání 

Oblast Podpory: 1.1 

Příjemce: Základní škola Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317 

Název projektu: Společně tvoříme v ZŠ Studánka 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0907 

 

V rámci projektu škola získala dotaci 607 309 Kč a  ve škole proběhlo: 

 Dovybavení školní dílny novými pracovními stoly a nářadím 

 1 vyučující školy prošel vzděláváním zaměřeným na rozvoj znalostí a zkušeností učitele 

pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy - bylo zpracováno profesní 

portfolio učitele dokladující využití znalostí získaných vzděláváním  

 Byl zpracován plán rozvoje technických dovedností žáků na 2.  stupni, který byl ověřen 

v rámci 2 projektových dnů zrealizovaných s žáky třídy 6.A s pomocí žáků 9.A a 9.C  – u 

každého účastníka projektu bylo zpracováno portfolio žáka obsahující metodický list 

s návodem postupu výroby, pracovní list, záznam – fotodokumentaci z vytváření 

výrobku, záznam finálního výrobku, sebehodnocení žáka a formativní hodnocení žáka 

učitelem 

 150 žáků v 7 různých skupinách se zúčastnilo 3 měsíce výuky anglického jazyka formou 

metody Blended learning – každý žák v rámci projektu prošel vstupním a výstupním 

testem 

 7 vyučujících školy se zúčastnilo kurzu výuky anglického jazyka využitím metody 

Blended learning 

 

 

 

 

 

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

dotací 

 

výše dotace využití dotace 

18 000 Kč z Programu ekologické výchovy a 

osvěty magistrátu města Pardubic  

 

Dotace byla využita na hrazení poplatků za žáky 1. 

stupně při výukových akcích v Ekocentru Paleta 

v období září – prosinec 2014 

10 000 Kč z fondu Humanitní komise Rady 

MO Pardubice III 

5 000 Kč bylo využito na organizaci akce Duchové a 

strašidla ve Studánce 

5 000 Kč bylo použito na organizaci akce Mikulášský 

turnaj v košíkové 

5 000 Kč  -  neinvestiční dotace z rozpočtu 

prostředků Pardubického kraje v rámci 

soutěže Zelený ParDoubek v roce 2014 

5 000 Kč bylo využito na realizaci environmentální 

výuky ve škole 
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Dotace Úřadu práce 

Dotace byla využita na uhrazení platu pro asistenty 

pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a na uhrazení platu pomocného údržbáře 

školy 

 

 

 

Spolupráce  ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2015/2016 

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: 

realizace projektové a 

integrované 

tematické výuky  

ve škole 
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Jones Misiani z Keni 
Akce školy / 1. stupeň 

19. října 2015, 23:07 Mgr. Ilona Trojánková 

 

Minulý týden navštívil naši třídu Jones Misiani. Byla to návštěva až z Keni. 

Jakmile se Jones s Kristýnou Herrmannovou ukázal ve dveřích naší třídy, začaly děti z 5.B bubnovat na 

uvítanou. Hned potom se nám představil. 

Kristýnu už známe. Je to česká lékařka, která jezdí do Keni do nemocnice v Itibo pracovat. 

Jonese jsme viděli poprvé. Je z Keni. Je dospělý. Vystudoval jen základní a střední školu. Jeho rodiče na 

vysokou školu neměli peníze. Jinak by byl architektem. Teď pracuje jako malíř. Je také taxikářem a 

zvláštností je, že lidi vozí na motorce. V Itibo totiž auta nemají. Vyprávěl nám o svých bratrech a sestrách, 

říkal nám i jejich křestní jména v nářečí Kisii. Jeho nejoblíbenějším zvířetem je kráva. 

Přišel k nám, aby odpovídal na naše otázky o Keni. Mluvil anglicky. 

O Keni už něco víme. Je to země v Africe. Žijí tam černoši a někteří jsou moc chudí. Z jedné třídy tam má 

jenom čtvrtina dětí boty. 

Jonesovi jsme také ukazovali naše prezentace o Keni. Poznal svůj dům i školu, do které chodil. 

Také jsme se s Jonesem vyfotografovali. Povídání s ním se mi líbilo, mohl by přijít ještě někdy jindy. 

 

 

 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly-1-stupen.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/ilona-trojankova.html
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Knížky máme všichni rádi 
Akce školy / 1. stupeň 

13. května 2016, 19:28 Mgr. Marcela Patlevičová 

 

S knihami se kamarádím 

a já vám to také radím. 

Kdo si s knihou nepovídá, 

ten svůj život neprožívá. 

Kdo si nečte, ten nežije, 

tomu chybí fantazie. 

Na počítač nespoléhám, 

s pěknou knihou rád uléhám. 

Prvňáčci z 1. B nejenže rádi čtou, ale dokonce už zvládli napsat první knihu. 

Za svou snahu byli náležitě oceněni. 

Získali diplom Krajské knihovny Pardubice – Čtenářská třída roku 2016. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly-1-stupen.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/marcela-patlevicova.html
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700. výročí narození Karla IV. (1316 – 2016) 
Akce školy / 1. stupeň 

13. května 2016, 11:41 Mgr. Jana Sedláková 

 

V sobotu 14. 5. 2016 tomu bude přesně 700 let, kdy se narodil Otec vlasti. Císař Karel IV. byl velký diplo-

mat a státník, který právem patří k nejvýznamnějším osobnostem našich dějin. Velice nás baví se o Karlovi 

IV. učit a víme již mnoho zajímavostí z života v 14. stol. Proto jsme se rozhodli Vám tohoto panovníka 

připomenout třemi pověstmi z jeho života: 

1) Pověst O Královce 

2) O založení Nového města 

3) O Karlově univerzitě 

Všichni žáci 4. A teď malují kulisy, pilně se učí své role a těší se, až Vám budou moci o životě a díle Karla 

IV. zahrát divadlo. Pro žáky naší školy budeme toto divadlo hrát v pondělí 6. června a v úterý 7. června ve 

třídě 4. A. Zveme všechny nadšence! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly-1-stupen.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/jana-sedlakova.html
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Vydal se na cestu a obsadil třetí místo 
Soutěže 

29. května 2016, 21:57 Mgr. Lucie Kovářová 

 

26.5.2016 se Jakub Šťastný ze třídy 7.B zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku sou-

těže O pardubický pramínek  v Malém sále Domu hudby v Pardubicích. Obsadil krásné třetí místo. Zazněla 

hudba, o vyhodnocování promluvil pardubický spisovatel Lubomír Macháček. Konkurence byla velká, do 

soutěže přispěly velkou měrou i mimopardubické školy. 

II.kategorie 6. – 7.tř. ZŠ + odpovídající ročník G: 

1.   místo  -  Pavel Vodák (ZŠ Holubova Holice)) 

2.   místo  -  Matěj Krása (Gymnázium Česká Třebová) 

2.   místo  -  Anna Formánková (Gymnázium Česká Třebová) 

3.   místo  -  Jakub Šťastný (ZŠ Studánka Pardubice) 

3.   místo  -  Zuzana Matějová (ZŠ Svítkov Pardubice) 

Čestné uznání  -  Lenka Jirgesová (Gymnázium Ústí nad Orlicí) 

                            Tereza Junková (Gymnázium Ústí nad Orlicí) 

Závěrem bych ráda poděkovala žákům 6.C, 7.B a 7.C za originální, strašidelné, dobrodružné i veselé příb-

ěhy. Děkuji také za výjimečná zamyšlení nad tématem cest, cestování, putování, lidského života, histo-

rického vývoje naší země, budoucnosti Země, vesmíru. Kdo se na chvíli zastavil, vyhrál sám nad sebou. 

Nikdo není poražený… 

 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/souteze.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/lucie-kovarova.html
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Deváťáci vyučují netradičně matematiku v 7.A 
Školní projekty / 2. stupeň 

5. června 2016, 23:51 Ing. Petra Antlová 

 

V úterý 31.5. žáci 9.C a někteří z 9.B představili svou téměř měsíční práci na projektu, spojující dějepis, 

matematiku, fyziku, výtvarnou výchovu a částečně i český jazyk a hudební výchovu. 

Sedmáci přicházeli na hodinu velmi nejistě, neboť téma hodiny jim bylo utajeno. Museli ho sami rozluštit 

v úvodní hře, jak jinak než s matematickou a fyzikální tématikou. V pětičlenných týmech řešili celkem 32 

úloh, které pro ně připravily Alena a Bára. Za každé 4 správně vyřešené úlohy dostal tým nápovědu k téma-

tu projektu. S úlohami si všechny skupiny poradily naprosto skvěle. Takže o výherním týmu rozhodla rych-

lost rozluštění slavného matematika a fyzika na základě indicií. Oním slavným vědcem nebyl nikdo jiný 

než Archimedes. 

Děvčata z 9.C předvedla, že mají talent nejen matematický ale i herecký. Dája Svobodová se ujala role 

scénáristky, režisérky a zároveň hlavní postavy – Archiméda. Podařilo se jim skvěle zachytit důležité mo-

menty Archimedova života. Za svůj výkon sklidila děvčata – Zuzka B., Daniela, Emma a Eliška velký pot-

lesk. 

Zuzka V. a Emma si připravily prezentaci, ve které uvedly nejdůležitější Archimédovy objevy. Násle-

dovalo pak několik reálných pokusů na Archimédův zákon, včetně výpočtu objemu a hustoty. Lucka, Pája 

a Katka dokázaly vztah mezi objemy těles – koule, kužele a válce, nakonec ještě přispěla Verča s Katkou 

pokusem, jak nalézt těžiště nejrůznějších geometrických tvarů. Celý projekt byl zakončen osmisměrkou, 

která byla v „režii“ Davida, Luboše a Martina z 9.C. 

Deváťákům moc děkuji za perfektní přípravu a realizaci projektu. Byli jste báječní! Svým sedmákům také 

děkuji za výbornou spolupráci a skvěle vyřešené zadané úlohy. Všichni jste moc šikovní. 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty.html
https://www.zs-studanka.cz/category/skolni-projekty-2-stupen.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/petra-antlova.html
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Workshop v divadle Exil 
Akce školy / 2. stupeň 

31. března 2016, 14:27 Mgr. Soňa Jarošová 

 

Ve středu 30.3. se třída  9.C zúčastnila workshopu v divadle Exil v rámci projektu Příběhy našich sousedů. 

Prostřednictvím rodin malé vesnice na Domažlicku byli žáci vtaženi do 50. let minulého století – doby ko-

lektivizace naší vesnice. Dobovou atmosféru prožili žáci „na vlastní kůži“. Každému byla přidělena role 

osoby žijící v této vesnici. Na základě podkladů o jednotlivých rodinách jsme žili osudy těchto lidí. 

Projekt poutavým způsobem přiblížil toto historické období.  Workshop byl pro nás zajímavý, zábavný a 

velmi poučný. 

 

 

 

Deváťáci učí páťáky 
Akce školy / 2. stupeň 

23. listopadu 2015, 09:08 Mgr. Soňa Jarošová 

 

Žáci 9. C si připravili pro pátou třídu paní učitelky Trojánkové hodinu dějepisu. Ve svých prezentacích se 

zaměřili na příčiny, průběh a důsledky 1. světové války. Připomenout si tyto události je důležité, protože 

mír ve světě není takovou samozřejmostí, jakou by měl být a jak bychom si to přáli. 

Děkuji deváťákům za zodpovědný přístup k zadané práci. Pochválit bych chtěla také páťáky, kteří velmi 

aktivně spolupracovali a předvedli své znalosti.   

Dík patří i p. uč. Trojánkové za to, že nám umožnila hodinu uskutečnit. Těšíme se na další spolupráci. 
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Mistři ve florbalu Pardubického kraje jsou ze 

Studánky 
Akce školy 

14. ledna 2016, 20:18 Mgr. Miloš Kaplan 

 

Dnes 14.1. proběhl ve Svitavách turnaj krajského kola ve florbalu starších žáků. V konkurenci vítězů 

okresních kol se neztratili ani naši borci. Nejprve se museli na tento turnaj probojovat vítězstvím v okrs-

kovém a okresním kole a spanilá jízda pokračovala i v kole krajském. Po skvělých výkonech nenašli naši 

borci soupeře ani dnes a jasně vyhráli ve všech třech zápasech. Naše kluky zdobila velká bojovnost a 

hlavně  snaha podřídit vše úspěchu týmu.Na závěr turnaje dostali kluci medaile a diplom za první místo a 

hlavně možnost si zabojovat o postup do celostátního finále v republikové kvalifikaci, která proběhne 18.2. 

v Litomyšli. Držte nám palce!! :-) 

Zápasy a střelci branek: 

ZŠ Svatopluka Čecha Choceň - Studánka  0 : 3 ( Kratochvíl 2, Matiáš) 

ZŠ Lubná Sebranice - Studánka                  3 : 5 ( Grygarčík 2, Kouřílek, Skála, Menšík) 

ZŠ U Stadionu Chrudim - Studánka             1 : 3 ( Kouřílek, Grygarčík, Matiáš) 

Sestava: Dan Kouřílek - kapitán, Michal Křepela, Martin Matiáš,Tomáš Kratochvíl, Adam Grygarčík, 

Adam Růžička, Martin Zemek, Adam Menšík, Martin Matiáš, Kryštof Vlček, David Dymák, Marek Skála 

a Radek Jákl. 
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Ochrana člověka za mimořádných událostí 
Akce školy 

23. října 2015, 13:26 Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy 

 

Dnes, 23.10.2015, proběhl na celé škole (kromě 1. tříd) projektový den- ochrana člověka za mimořádných 

událostí. Nikdy nikdo neví, jak se zachová v krizových situacích, které přináší sám život - ale štěstí přeje 

připraveným. Věříme, že se žáci dozvěděli mnoho praktických vědomostí, ale i dovedností týkajících se to-

hoto tématu. Snad by po dnešku nebyli úplně překvapeni např. při- autonehodě (děkujeme p.uč. Bartoškové 

za zapůjčení vlastního automobilu), povodni, požáru, různých haváriích, při atmosférických poruchách, při 

evakuaci, při teroristickém útoku.... Asi by si byli jistější i při resuscitaci zraněného, při ošetření popál-

enin nebo při ošetření řezných ran a tepenného krvácení............ 

Děkujeme všem učitelům za skvělou přípravu tohoto náročného dne a za zapůjčení pomůcek Českému čer-

venému kříži Pardubice  a také p. Kuthanové z Hasičckého záchranného sboru v Pardubicích za zapůjčení 

kysl. masek. 
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Dětský maraton 
Soutěže 

7. října 2015, 10:00 Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy 

 

Snem skoro každého sportovce, speciálně běžce, je uběhnout maraton. Třída 7.A i se svou paní učitelkou 

Petrou Antlovou se může chlubit tím, že trasu dlouhou 42 195 m zdolala. Co na tom, že si úseky rozdělili 

po 200 metrech:-)) 

Info o závodu: 

Závodu se účastní týmy (školy) dětí do 13 let, které štafetovým způsobem běží maratonskou trať (42 195 

m). Závodníci si předávají štafetový kolík po 200 metrových úsecích. Týmy jsou ve složení 15 dívek, 15 

chlapců a 1 kapitán. I když se sestavuje celosvětový žebříček škol, tak v závodě není primárním cílem vy-

hrát, ale pokusit se překonat světový rekord v běhu na maratonské trati (Wilson Kipsang - 2:03:23) a vyjád-

řit podporu již zmíněné organizaci Save the Children.  

Náš čas byl 2:18:24 a kromě 7.A nám tuto trať pomohly zdolat: Veronika Borská, Maturová Týna, Šafaří-

ková Lucie, Kysilková Denisa, Kotyková Nikola, Krajslová Andrea, Šmídová Amálka- díky za reprezenta-

ci. 

 

 

 

Víme, co je charita 
Akce školy 

27. června 2016, 20:59 Mgr. Ivana Skalická 

 

Otevřená internetová encyklopedie Wikipedie o tom říká: 

"Charita (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) obvykle označuje dobrovolné dobročinné ak-

ce na pomoc trpícím lidem, dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným a podobně. V praxi může 

nabývat různých forem, peněžitými i věcnými dary počínaje až po práci vykonávanou zdarma pro nějakou 

dobročinnou, humanitární či charitativní organizaci." 

Šedivá je teorie, strom života zelený. Jak to vypadá v naší škole? 

Čilé obchodování nastalo v obchůdku před nástěnkami poté, co řada žáků ze 6. -  9. tříd pomáhala s výro-

bou přes 1000 hořických trubiček, čtyř a půl kilogramu točených koláčů, dvou kilogramů perníků a kilogra-

mu marcipánu. 
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Děti z různých tříd ještě věnovaly mnoho hraček, knih, filmů, sportovního náčiní, dekoračních předmětů. 

bižuterie, školních potřeb a dalších věcí, vše bylo oceněno, vystaveno a už jsou tu zákazníci.  

Myšlenka, že co už já nepotřebuji, může ještě posloužit někomu jinému a ještě můžeme získat peníze, které 

někomu pomohou, se už podruhé osvědčila. 

Po odečtení nákladů na výrobu dobrot jsme získali prodejem a dobrovolnými peněžními dary celkem 8 763 

Kč. 

K této částce přidáme ještě peníze, které získáme odevzdáním hliníkových plechovek sbíraných ve škole do 

speciálních krabic k recyklaci, a vše věnujeme na výlety pro děti z DC Veská, zdravotně handicapované z 

Mostu do života a staré lidi z Domova pro seniory U Kostelíčka jako v loňském roce. 

Děkujeme všem, kteří 

                                 něco věnovali k prodeji  

                                 pomáhali s oceněním  

                                 vyráběli sladkosti 

                                 prodávali 

                                 i něco koupili. 

Děti zajímá, co bude s věcmi, které nikdo nekoupil. Stejně jako loni je nabídneme v DC Veská a v 

azylovém domě. Co zbyde, schováme na příští burzu. 

Pomůže s ní někdo? 
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Deváťáci v IQLANDII 
Akce školy / 2. stupeň 

14. prosince 2015, 21:05 Ing. Iva Vilímová 

 

Dne 3.12.2015 navštívil výběr z devátých tříd IQlandii v Liberci. Nejprve jsme se zúčastnili vědecké show 

plné ohňů, Pak už nám nic nebránilo, abychom si všechno vyzkoušeli na vlastní kůži. Mohli jsme si hrát s 

oběhem vody v korytu, kde byla možnost otvírat a zavírat hráze, pouštět lodičky, postavit si do koryta 

vodní mlýn. Zhlédli jsme show s vodotryskem a tvořili různé tvary, které se pak vytvářely na vodopádu. 

Seznámili jsme se s prací chirurga, mohli jsme poznávat lidské tělo i z jiného hlediska, než jsme zvyklí ze 

školy. Zkusili jsme si ovládat dřevěnou kuličku naší myslí. Pohráli jsme si se zvuky a změřili si náš "jedák" 

v decibelech a srovnali ho např. s motorovou pilou. Ocitnout se v bublině je fajn do té doby, než praskne. 

Jaké to je při zemětřesení a ve větru s rychlostí 80 km/h a jaké je asi lítat ve vesmíru? I tohle všechno bylo 

možné si vyzkoušet. 

 

 

 

Deníček zoufalého učitele - Anglie! 
Akce školy 

25. listopadu 2015, 19:28 Mgr. Tomáš Zářecký 

 

Milý deníčku, konečně se dostávám k tomu, abych Ti napsal o svém výletu do Anglie. Odjížděli jsme 

v pondělí odpoledne od benzínky a považuji za úspěch, že jsem trefil na tu správnou – to víš, jsou tam dvě 

vedle sebe a znáš mě. Děti naštěstí dorazily bez problémů a na čas, a tak jsme mohli vyjet na naši cestu za 

dobrodružstvím. 

Někdy kolem desáté večer jsem si uvědomil, proč jsem se už před devíti lety zařekl, že už nikdy víc nebudu 

cestovat autobusem přes noc. Opěradlo sedadla mi končilo někde u pasu, takže jsem si mohl nechat zdát o 

tom, že bych si kdy opřel hlavu. Zrovna tak se mi nepodařilo za celou cestu vyřešit problém, kam složit no-

hy. Zato děti se naskládaly do autobusu úžasně. Pět, šest na jednom sedadle, velká deka nad hlavami, hudba 

z tabletu a neidentifikovatelné zvuky – party stany, kam až člověk krk vykroutil. I proto se mi podařilo 

usnout až někdy kolem šesté hodiny ranní. O půl sedmé nás ale paní průvodkyně vzbudila na benzínce – 

kdyby kolem nebylo tolik svědků, vraždil bych. 

Na trajektu se to s námi houpalo, ale vydrželi jsme tu dvouhodinovou chvilku mírného nepohodlí, a další 

den jsme dorazili do Leedsu, kde jsme si prohlédli krásný středověký hrad se spoustou komnat, unikátními 
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krby z 15. století (na plyn), královskou ložnicí, majestátní knihovnou, točitým dřevěným schodištěm či ob-

razem Jindřicha VIII. Tudora (to je ten z toho seriálu, jak tolik proháněl ženské). Na vodních plochách ko-

lem Leedsu nás fascinovaly černé labutě, snad ještě elegantnější než jejich bílé sestry. Prošli jsme i netra-

diční výstavu psích obojků. Poté jsme nakoukli do obrovského přírodního bludiště. Pochop, deníčku, to 

bludiště bylo tááákhle obrovské, takže se nemůžeš divit, že jsem se s kolegyněmi ztratil a museli jsme na-

konec uprosit děti, aby nám ukázaly cestu ven výměnou za lepší známky z testů. 

Večer ve Worthingtonu jsme rozdali děti do rodin a dílem se těšili, dílem strachovali, jaké reakce nám od 

nich začnou chodit v smskách. Co když budou mít pavouka pod postelí? Bubáka ve skříni? Co když budou 

trpět hlady? Naštěstí se naše obavy ukázaly liché. Nejenže všichni nalezli čisté a teplé ubytování, dosyta se 

najedli, ale ještě se připojili na wifi, na některé v pokoji dokonce čekala televize, k večeři pizza… My jsme 

se k naší paní domácí dostali taxíkem. Pět učitelů, pět velkých kufrů, pět baťohů či příručních zavazadel – 

vše narváno na zadní sedadlo jednoho taxíku. Už si nepamatuju, na kom jsem seděl a kdo seděl na mě, ale 

zážitek to byl nezapomenutelný. Další dny jsme raději začali chodit pěšky. 

Dětem se v rodinách líbilo, zlepšily si konverzační dovednosti, dokonce dostaly bojový úkol – vyzvědět 

různé informace o svých hostitelích. Kdo by na konci neodevzdal vyplněný dotazník, toho bychom nevzali 

zpátky na trajekt – tahle drobná motivace pomohla každému zbavit se ostychu. Ve škole se všem dařilo, co 

víc, zažili jsme něco nevídaného – děti se usmívaly, nevyhazovaly své učitele z oken, nenařezávaly jim no-

hy u židlí, svědomitě plnily úkoly a pracovaly, možná (ale jen možná) se někteří do školy dokonce i těšily! 

No chápeš to deníčku? Kéž bych ještě někdy něco takového zažil, třeba ve svých hodinách… 

Odpoledne jsme podnikali výlety. Ve středu jsme vyrazili na Seven Sisters, krásné útesy na pobřeží, po 

nichž jsme se vydali na jednu z nejkrásnějších, nejromantičtějších a nejnebezpečnějších procházek, které 

asi kdy většina z nás zažije. Silný nárazový vítr přecházející v hurikán nám rval čepice z hlav a foťáky z ru-

kou. Padali jsme jako pětky po pondělním diktátu. Když jsme zahlédli, jak se dvě děti zřítily z útesu, krve 

by se v nás učitelích nedořezal. Naštěstí šlo o žáky jiné školy, takže se nám rychle ulevilo. 

Ve čtvrtek jsme si prohlédli Sea Life Center v Brightonu, kde padl i poměrně zajímavý návrh, abych se 

účastnil krmení žraloků jako hlavní atrakce. Tímto děkuji iniciátorům akce za podnětný nápad, který jsem 

ale po delším váhání zavrhl. Shlédli jsme i nádherný Royal Pavilion, královský palác z dob, kdy byl svět 

ještě v pořádku (rozuměj z dob, kdy Evropa vládla světu). Naše princezny využily rozchodu, aby vzaly zte-

čí Primark. Sice jim pak už nezbylo skoro žádné kapesné, na druhou stranu, jejich rozzářené oči a úsměvy 

od ucha k uchu – k nezaplacení. 

V pátek jsme navštívili Weald and Download Open Air Museum, krásnou katedrálu v Chichesteru, která 

pocházela už z dob Normanů, a rozloučili se v rodinách. Další den jsme vstávali proklatě brzy, protože nás 

čekal přesun do Londýna. Cestou jsme sice téměř uvízli pod sněhovou vánicí, ale v kdysi hlavním městě 

světa už nás nečekaly sněhové vločky ani déšť, dokonce se na nás občas usmálo i sluníčko a kdoví, jestli ne 

i královna za záclonou, když jsme jí mávali před Buckinghamským palácem. Při pohledu na Big Ben jsme 

zatlačili slzu dojetí při vzpomínce na jinou evropskou dominantu, naši Zelenou Bránu. Objektivům našich 

foťáků neunikl ani Houses of Parliament, Westminster Abbey, St. James Park (tam byly ty veverky!), či de-

sítky telefonních budek, double-deckerů nebo slavných taxíků. Zastavili jsme se na Trafalgar Square, kde ti 

umělečtěji zaměřenější z nás vyrazili do Národní galerie na van Gogha (a zbytek na toalety zdarma), na 

Piccadilly Circus, Leicester Square nebo na Covent Garden. 

Pozdě večer, unavení a vysílení, jsme nasedli do autobusu a vyrazili vstříc domovu. Po plavbě trajektem, 

kde mnozí z nás zanechali i mnoho ze svých žaludků, jsme se vrátili na starý, dobrý kontinent a zamířili do-

mů. 

A to už je všechno, deníčku. Přikládám ještě odkaz na fotky. V prvním souboru najdeš dechberoucí věci, 

které jsme cestou spatřili, ve druhém fotografie našich úžasných dětí, bez kterých by tenhle výlet nikdy ne-

byl tak skvělý. Fotografie jsou ve vysokém rozlišení, proto jsou soubory tak veliké.  
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Zima na Studánce a winter classic 

 Akce školy 

 23. ledna 2016, 22:17 Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy 

 

Studánka se proměnila v ledovou plochu. 
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