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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 

 

 

Ředitel školy:     Mgr. Filip Patlevič 

Zástupce řed. školy:  Mgr. Iva Papežová  1. stupeň školy 

Mgr. Ilona Bartošková 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 (v 

současné chvíli neprošlo revizí) a tartanovým 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.  V 

loňském školním roce došlo k rekonstrukci tohoto objektu a v letošním roce byla na této 

budově opravena střecha. Dalších pět oddělení školní družiny je umístěno v kmenových 

třídách 1. stupně.  

 V hospodářském pavilonu se nachází kanceláře vedení školy, výchovného poradce, 

ekonoma, PAM, školní psycholožky, 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. Sportovní zázemí 

umožňuje ve škole organizovat výuku 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.  

 Během školního roku venkovní sportoviště (kromě tartanového hřiště) již z hlediska 

bezpečnosti neprošlo revizí a v současné době je zpracován projekt na sportoviště nové. 

 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 2016/2017 

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 5 uč. II. st AJ - M FCHT 

UPCE 
učitelka 

Baladová Martina 13 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka 

Bartošková Ilona 14 uč. II. st Z-Ov PF Ostrava ZŘŠ pro II. st. 

Beranová Karla 31 uč. II. st. Č - Vv PF HK učitelka 

Böhmová Zuzana 5 pedag. asistent kurz AP asistentka 

Březinová Monika 30 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Burgetová Lada 25 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Burgetová Martina 14 uč. I. st.  PF HK učitelka 

Fuksová Hana 28 vychovat.  PŠ Litomyšl vychovatel., asistent 

pedag. Fürbachová Naďa 14 pedag. asistent kurz AP asistentka 

Hojková Andrea 14 uč II. stupeň Př-SP UJEP Brno učitelka 

Hornychová Zdenka 41 uč. MŠ PŠ Jaroměř asistent 

Jadrný Oldřich 29 uč. II. st. F-Tp MFF UK učitel 

Jarošová Soňa 39 uč. II. st. Rj -D(Aj) PF HK učitelka 

Jeníčková Markéta 17 vychovatelství PF HK vychovatel., asistent 

pedag. Jílková Ilona 32 uč. II. st. Č-Hv PF UK učitelka 

Kafková Blanka 32 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Kaplan Miloš 24 uč. II. st. Č-Ov PF HK učitel 

Kárská Jitka 26 uč. II. st. Rj - D PF HK učitelka 

Knollová Milena 31 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatel. asistent 

pedag. Košvancová Ludmila 31 uč. I. st. PF HK učitelka 

Koubková Gabriela 21 vychovatelství PF Báns. B. vychovatel. asistent 

pedag. Kovářová Lucie 10 uč. II. st. Č - Nj PF HK učitelka 

Kuhnová Karolína 12 učit.I.st.     UK Praha učitelka 

Labuťová Marcela 32 uč. I. stupeň PF HK učitelka 

Mandys Jiří 18 uč. II. st. F-Tp PF HK učitel 

Makovcová Eva 1.2. 2017 1 Šk.  asistent základní asistentka 

Mydlářová Martina 30 vychovatelství PŠ Praha vychovatelka 

Nejedlá Ivana 31 uč. II. st. M-F MFF UK učitelka 

Němcová Zuzana 15 uč. II. st. TV PF Brno učitelka 

Nováková Iveta 19 pedag. asistent kurz AP asistentka 

Oplatková Jaroslava 31 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Papežová Iva 29 uč. I. st. VP PF UK ZŘŠ pro I. st. 

Patlevič Filip 19 uč. II. st. TV - Z PF Plzeň ředitel školy 

Patlevičová Marcela 13 uč I. stupeň PF HK učitelka 

Pospíšil Pavel 29 uč. I. st.   PF HK učitel 

Pšeničková Petra 9 uč. II. st. Ch - Aj CHF učitelka 

Rokosová Hana 1.2. 2017 1 výuč. l. kuch.-serv. SOU Žďár asistentka 

Rybářová Jitka 22 uč. I. st., II. st. AJ PF HK učitelka 

Řípová Zuzana 22 uč. I. st.   PF Praha učitelka 

Sedláčková Lucie 20 uč. I. st.   PF Praha učitelka 

Sedláková Jana 20 uč. I. st. PF Olom. učitelka 

Skalická Ivana 32 uč. II. st. Č - OV PF HK učitelka 

Syrovátková Hana 18 uč I. st, II.st. AJ  PF Olom. učitelka 

Šmídová Hana 32 uč. I. st.   PF HK učitelka 
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Špatenková Eva 31 vychovatelství PŠ Litomyšl vychovatelka 

Štefková Alena 34 uč. I. st.   PF HK učitelka 

Štěpánková Zuzana 5 uč. I. st.   PF Liberec učitelka 

Theer Martin 15 uč. I. st., AJ PF HK učitel 

Thomas Miroslava 3 pedag. asistent SPŠCH Par. asistentka 

Trojánková Ilona 28 uč. I. st. 

  
PF HK učitelka 

Vilímová Iva 29 uč. II. st. M 

  
VUT Brno učitelka 

Volkovová Zuzana 37 uč. II. st. R-D-Nj 

  
PF UJEP učitelka 

Zářecký Tomáš 3 uč. II. st. D - VkO 

  
PF Brno učitel 

Nunes Jana 1 pedag. asistent kurz AP 

Kunovice 
asistentka 

Petranová Bronislava 36 vychovatelství SPŠ Seč vychovatelka 

Zárubová Lenka 3 pedag. asistent kurz AP asistentka 

Výborná Libuše 
 

zástup za MD 
 

učitelka 

 

 

Školní psycholog 

příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení 

Burianová Lenka 3 psycholog UP Olomouc psycholog 

 

 

Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou 

příjmení, jméno délka praxe aprobace škola zařazení 

Brabcová Martina 13 uč. 1. st. PF HK učitelka 

Chrbjátová Vendula 4 uč. II. st. AJ FF Pard. učitelka 

Zemanová Pavlína 6 uč. II. st, CH - Př PF HK učitelka 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

 

Pracovníci školní jídelny 

příjmení, jméno délka praxe kvalifikace zařazení 

Bydžovská Věra 20 SOU cukrářka kuchařka 

Krupičková Jarmila 36 SOU kuchařka kuchařka 

Kubelková Jaroslava 32 SOU kuchařka kuchařka 

Rybáková Veronika 3 SOU kuchařka kuchařka 

Říhová Božena 41 základní kuchařka 

příjmení, jméno délka praxe kvalifikace  zařazení 

Valentová Petra 29 Střední ekonom. škola  ekon.účet. 

Flekačová Marcela 38 Střední ekonom. škola  PAM 

Hrušková Eva 37 Střední průmyslová škola  uklízečka 

Chalupová Hana 18 vyučena  kuchařka 

Krečmerová Eva 37 základní  uklízečka 

Pekárková Jana 28 Střední průmyslová škola  uklízečka 

Šimonová Jaroslava 29 vyučena  uklízečka 

Velecká Iva 33 vyučena  uklízečka 

Vondrová Martina 23 vyučena  uklízečka 

Vojtěchová Monika 34 vyučena  uklízečka 

Žák Miloslav 46 vyučen – elektro  školník 
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Fialová Miroslava 29 SOU kuchařka vedoucí kuchařka 

Žáková Věra 42 základní kuchařka 

Šotolová Lucie 17 základní kuchařka 

Trulíková Blanka 32 Střední ekonom. škola vedoucí ŠJ 

Petrásková Zora  

od 1. 3. 2017 
26 Střední ekonom. škola vedoucí ŠJ 

 

    

Výchovný poradce   Papežová Iva pro I. st., Nejedlá Ivana pro II. st. 

Metodik prevence   Patlevičová Marcela 

Metodik ICT    Mandys Jiří 

Koordinátor EVVO   Hojková Andrea,  Březinová Monika 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy ve školním roce 2016/2017 

  

9.A 9.B 9.C celkem 

Gymnázium sportovní  Dašická Pardubice  4 

 

2 6 

Gymnázium  Dašická Pardubice  

 

3 4 7 

Gymnázium  Mozartova Pardubice  

 

3 3 6 

Gymnázium  Holice  

  

3 3 

Gymnázium Chrudim  

  

1 1 

Anglické gymnázium  Pardubice  2 

 

1 3 

Gymnázium  Nymburk 1 

  

1 

Obchodní akademie  Štefánikova Pardubice  3 3 3 9 

Obchodní akademie  Choceň 

 

1 

 

1 

Střední zdravotnická škola  Pardubice  

 

2 

 

2 

Střední zdravotnická škola  Chrudim  

 

1 

 

1 

Střední zdravotnická škola  Hradec Králové  

  

1 1 

SPŠ elektrotechnická  Pardubice  7 5 3 15 

SPŠ stavební  Hradec Králové  1 

  

1 

SPŠ stavební  Pardubice  

  

1 1 

SPŠ dopravní Praha  

 

1 

 

1 

SPŠ chemická  Pardubice  

  

1 1 

SPŠ potravinář. a služeb  Pardubice  

 

2 

 

2 

SPŠ  Chrudim  

 

2 

 

2 

SPŠ automobilní  Holice  4 

 

1 5 

Střední škola letecká Kunovice 

  

1 1 

SŠ uměleckoprůmyslová  Ústí nad Orlicí  

 

2 

 

2 

SŠ veřejnoprávní TRIVIS 
Třebechovice pod 

Orebem 1 

  

1 

SOŠ EDUCA Pardubice  3 

  

3 

SOŠ  Přelouč 1 

  

1 

SOŠ cestovního ruchu  Pardubice  1 

 

1 2 

Labská hotelová škola  Pardubice  1 

 

2 3 

SOU zemědělské Chvaletice 

 

2 

 

2 

SŠ řemesel a služeb  Černá za Bory  

  

1 1 

Celkem   29 27 29 85 

Víceleté gymnázium                                                         (Přihlášku podalo 10 žáků)       5 

 

Do prvních tříd ve školním roce 2017/2018 nastoupilo 85 nově zapsaných prvňáčků. 

Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 85 žáků – umístění do středních škol – viz 

tabulka výše. 

Osmileté gymnázium  - viz tabulka výše. 

Do budoucí sportovní třídy 6.A pro školní rok 2017/2018 bylo zapsáno 26 žáků,  kteří se 

budou  vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu Studánecká cesta pro skupiny se 

sportovním zaměřením, celkově do 6. A  přichází 4 žáci z jiných základních pardubických 

škol. 



9 

 

Do budoucí třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka bylo pro školní rok 2017/2018  

zapsáno 26 žáků,  kteří se budou  vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu 

Studánecká cesta pro skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, celkově do 6. B  

přichází 1 žák z jiné základní pardubické školy. 

 

Zápis do prvních tříd: 
Zapsáno bylo:   104 dětí (z toho 16 po loňském odkladu) 

Žádostí o odklad:                19 potvrzených odkladů  

 

 

Do 1. třídy školního roku 2017/2018 nastupuje nově 85 prvňáčků.  
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2016/2017 
 

Stav ke 30.9. 2016 (o 7 žáků více než v loňském školním roce) 

 

 

 

Stav ke 30.6. 2017 

třída počet neprospěch vyznamenání  % 

1.A 25   25 100 

1.B 25   25 100 

1.C 26   26 100 

2.A 25   25 100 

2.B 24   24 100 

2.C 22   22 100 

2.D 21   21 100 

3.A 25   25 100 

3.B 23   23 100 

3.C 25   25 100 

3.D 24   23 96 

4.A 21   21 100 

4.B 19   15 79 

4.C 20   16 80 

4.D 23   20 87 

5.A 25 
 

22 88 

5.B 26   25 96 

5.C 24 
 

20 87 

  423   403   

  

  
1. st. 2. st. 

Počet tříd 18 12 

Počet žáků 424 311 

Počet žáků na třídu 23,5 25,9 
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třída počet neprospěch vyznamenání % 

6.A 28   13 46 

6.B 23   10 43 

6.C 24   12 50 

7.A 28 1 12 43 

7.B 24   11 46 

7.C 28   12 43 

8.A 25   14 56 

8.B 22   7 32 

8.C 25   7 28 

9.A 29   3 10 

9.B 27   10 37 

9.C 29   14 48 

  312 1 125 482 

celkem         

1. st. 423 0 403   

celkem         

2. st. 312 1 125   

    0,13% 72,00%   

celkem 735 1 528   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 0,10 % 70,00 % 
 

2016/2017 0,13% 

 
72,00% 

  

  
+0,03 % 2,00 % 

 

  
neprospěch vyzn. 
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Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2016/2017 
 
1.  Personální zabezpečení 

Jako metodik prevence ve škole pracuje paní učitelka Marcela Patlevičová, která 

spolupracuje s výchovnými poradkyněmi a školní psycholožkou. 

 

2. Minimální preventivní program 

Metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy zpracovává na 

školní rok Minimální preventivní program, dle kterého škola pracuje a který je na závěr 

školního roku vyhodnocován: 

 

 

 

Aktivity realizované ve školním roce 2016/2017 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 

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, B, C Sportovní soustředění žáků sportovních tříd, lyžařský výcvik 

1. – 9. ročník 
Školní výlety a exkurze 

Projektová výuka 

 
 
Společné akce různých kolektivů, tradiční školní akce: 

ročník akce 

1. ročník  Šerpování prvňáčků s pomocí deváťáků 
3. 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 
Halloween Activities – deváťáci pro třeťáky 
English Theatre – osmáci pro třeťáky 
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English Theatre – sedmáci pro druháky 
Hravé dopoledne – šesťáci pro třeťáky 
Fyzikální pokusy – osmáci pro páťáky,  
Projekt Matematická tělesa – deváťáci pro sedmáky, 
Projekt Můj velký kamarád – 9. A pro 2. B  

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 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

Projekt Moje město Pardubice 

Multikulturní výchova – celoroční projekt 

4. ročník 
Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

5. ročník 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

Hravá prevence Etiketa 

Čtení se seniorem- Krajská knihovna Pardubice 

Krajský soud Pardubice - exkurze 

6. ročník 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

Projekt rozvíjení pozitivního sociálního klimatu 

7. ročník 
Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Neobtěžuj mě 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

8. ročník  

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Neobtěžuj mě 

Minizahrádky DPS U kostelíčka 

Velikonoční tvoření pro 3 generace 

9. ročník 
Soudní přelíčení – Chrudim 

Poslanecká sněmovna ČR - exkurze 

 

Akce zaměřené na ochranu zdraví: 

ročník akce 

1. třídy 

Program Veselé zoubky 

Beseda PČR – dopravní výchova 

Vitamínový den – MK fruit 

2. třídy 
Zebra se za Tebe nerozhlédne – PČR 

Vitamínový den- MK fruit 

3. třídy 
Vitamínový den – MK fruit 

Projekt – Lidské tělo 

4. třídy Putování za zdravým jídlem 

5. třídy Dopravní výchova na dopravním hřišti 

7. ročník Beseda PČR - drogy 

8. ročník HoP – Hravě o pohlavně přenosných chorobách 

9. ročník 

Beseda PČR – drogy 

Hrou proti AIDS – SZŠ Černá za Bory 

Když musíš, tak musíš – DDM Gorkého 
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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 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Program PČR – šikana, týrání a zneužívání 

4. ročník 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Nástrahy internetu – ABC Olšinky 

5. ročník Nástrahy internetu – ABC Olšinky 

6. ročník 

Semiramis z.ú – dlouhodobý program primární prevence 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Nástrahy internetu – ABC Olšinky 

7. ročník 
Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Neobtěžuj mě 

Beseda – primární prevence šikany 

8. ročník 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Neobtěžuj mě 

Beseda o závislostech 

Hop – Hravě o pohlavně přenosných chorobác 

9. ročník 

Beseda o závislostech 

Beseda PČR - kyberšikana 

Hrou proti AIDS – SZŠ Černá za Bory 

Když musíš, tak musíš – DDM Gorkého 

ŠD Beseda s MP 

 

 

 

 

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 výchovnými poradci je Iva Papežová a Ivana Nejedlá. Iva Papežová  

zároveň vykonává funkci zástupce ředitele školy pro 1. stupeň.  

 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 Lenka Burianová, která ve škole působí 

jako zástup za MD za Zuzanu Virtovou.  Byla k dispozici žákům, rodičům i pracovníkům 

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 2016/2017 bylo integrováno dle § 18 školského zákona 22 žáků, z toho:  

Se zdravotním  postižením:     PAS    7      

    sluchovým    5      

   tělesným    1 

   více vadami     2 

   zrakovým    1                     

   vývojové poruchy učení                3 

   vývojové poruchy chování   2  

                  mentální-lehké    1              

           

 Žáci s SPU jsou od 2. do 7. třídy přiděleni dyslektickým asistentkám/asistentovi, kteří s 

nimi individuálně pracují, případně provádějí nápravu formou dyslektických kroužků, resp. 

pedagogické intervence. 
  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 2016/2017 jedenáct žáků v devíti různých třídách 

s postižením tělesným, více vadami, poruchou chování nebo autismem 

pracovalo s pomocí pedagogického asistenta (1.A, 2.C, 3.B, 3.D, 4.A, 5.C, 

7.B, 7.C, 8.B). Od ledna 2017 ve škole pracují v rámci „Šablon“ 2 školní 

asistentky. 
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Realizace environmentální výchovy 

 

1. Personální zabezpečení  

    Koordinátory environmentální výchovy ve škole jsou paní učitelky Monika Březinová (1. 

stupeň) a Andrea Hojková (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 Wroclaw,Botanická zahrada Exkurze 

 Apolenka  1 denní program EVVO 

8. a 9. ročník Marius Pedersen Exkurze 

8. a 9. ročník Transform Exkurze 

 

 

 Školy v přírodě, ozdravné pobyty, vícedenní výlety 
1.A,C Ozdravný pobyt – penzion Křemešník 

1.B Ozdravný pobyt – Pec pod Sněžkou 

2.A, C Škola v přírodě, chata Rampušák 

2.B Pobyt v přírodě, Bedřichovka v Orl. horách 

2.D Škola v přírodě, Malá Úpa 

3.A Pobyt v přírodě, Bedřichovka v Orl. horách 

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

3.D Škola v přírodě, Malá Úpa 

4.A Škola v přírodě -  Svratka 

4.B,C Ozdravný pobyt – Sněžné v Orlických horách 

4.D Zimní pobyt v přírodě- Janské Lázně, šk. výlet - Pasíčka 

5.A,C Pobyt v přírodě – chata Jedlová, Deštné v O/horách, Macocha 

5.B Zimní pobyt v přírodě- Janské Lázně 

6.A, 7.A Školní výlet – Horní Bradlo 

6.B Školní výlet - Litomyšl 

6.C Školní výlet – Náchod Běloves 

7.B Školní výlet – Horní Jelení 

7.C Školní výlet - Jeseníky 

8.A Školní výlet - Mladočov 

8.B Školní výlet – Pardubice a okolí 

8.C Školní výlet- Orlické Záhoří 

9.A Školní výlet - Sázava 

9.B Školní výlet – Pardubice a okolí, Stříbrný rybník 

9.C Školní výlet - Mladočov 
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 Účast žáků školy na výchovně vzdělávacích programech s ekotématikou 

1. ročník 
Paleta 

Chovatel 
Mikrosvět 

2. ročník Paleta Mikrosvět 

3. ročník Paleta 
Jak to vidí nevidomí 

Jak se stát Robinsonem 

4. ročník 

 

Gampa 

Lexikon lesních skřítků 

Stín krajiny 

Sdružení Tereza (Les ve škole, škola v lese) 

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 

 

 

 

 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 



19 

 

 

 

 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 

 

 

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

Den Země 2017  

Ekovýchova 
 

Pátek 21. dubna patřil na naší škole Dni Země. Připravili jsme si velmi pestrý program, a i 

když počasí bylo chladné, nijak nás to neodradilo. Třídy zůstaly prázdné a všichni jsme vy-

razili do přírody. Někteří na procházku, jiní na různé ekologické programy. 4.D se zapojila do 

výzvy Ukliďme Česko, nejstarší deváťáci se pak pustlili do úklidu a úprav školního areálu. Je 

naším velkým přáním, aby tato místa zůstala čistá co nejdéle. Prosíme, abyste nám pomohli 

uklizená místa udržet tak krásná, jako jsou teď. Bez odpadků. 

Den se nakonec velmi vydařil všem třídám a i sluníčko ke společným zážitkům přispělo svým 

dílem. 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/category/ekovychova.html
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4. 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 

 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 
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- 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 

 

 

 

5. 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 

- 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, příp. na charitu 

 

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 
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6. 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 

 

 

 

 

7. 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 

 

 

 

8. 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 

http://www.zs-studanka.cz/
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- Regionální tisk – škola své aktivity prezentuje v regionálním tisku, nejčastěji ve 

zpravodaji městského obvodu Pardubice III  

 

 

9. 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 – v současné době však asfaltové hřiště neprošlo revizí. 

Je rozpracován projekt na hřiště nové. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

v ZŠ Pardubice – Studánka  

ve školním roce 2016/2017 

 
Čerpáno (v roce 2015):   Kč 

Školení a exkurze 121 999 

Metodiky 29 357 

Odborné časopisy 7 256 

Celkem 158 612 

           

 

Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP 

školní rok 2016/2017 

 

1. pololetí 

Pedagogové DVPP-ONIV 

Matem. Hejný - Antlová 

Textilní workshop - Košvancová 

Klett pro NJ- Kovářová 

Řešení výchovných problémů - Patlevičová 

Tvořivá škola - Trojánková 

Brána jazyků otevřená - Patlevič 

Brána jazyků otevřená- Březinová 

Seznamovací a týmové hry v praxi - Knollová 

Otevíráme dveře pro mentory- Antlová, Papežová, 
Burgetová L. 

Konference pro uč. I. st.- Patlevičová 

Právní odpovědnost a rizikové chování - Papežová 

ITI, IROP infrastruktura pro vzdělávání - Patlevič 

Konference pro uč. I. st.- Sedláková 

Autorský zákon - Mandys 

Seminář VP- Papežová, Nejedlá 

Právní vědomí vychovatelek ŠD- Knollová 

Čeština může bavit- Kafková 

Seminář EVVO- Hojková 

Seminář k inkluzi- Papežová, Nejedlá 

Mentoring – Nejedlá, Patlevičová, Sedláková, 
Bartošková 

Úspěch a neúspěch vyjádřený obrazem- Beranová 

Seminář EVVO- Březinová 
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2. pololetí 

Pedagogové DVPP-ONIV 

Geometrie Hejný - Štěpánková 

Kurz Hejného - Březinová 

Metoda Hejného - Antlová 

Program pro rozvoj osobního tempa 

Správné dýchání-Němcová 

Insp. do hodin VV - Němcová 

Brána jazyků - Patlevič 

Skonč. prac. poměru - Patlevič 

Brána jazyků - Březinová 

Školní a mimoškolní šikana- Patlevičová 

Dva kroky k ink. škole-Kuhnová 

Mentoring – Nejedlá, Patlevičová, Sedláková, 
Bartošková 

Dva kroky k ink. škole-Jarošová 

Dva kroky i ink. škole -Němcová 

Konference 1.stupeň-Březinová 

Konference 1.stupeň-Sedláková 

Konference 1.stupeň-Šmídová 

Konference 1.stupeň-Rybářová 

Metodik prevence-Patlevičová 

Rozvoj mat. gramot.-Košvancová 

Rozvoj mat. gramot.-Labuťová 

Tvořivá škola-Pospíšil 

Letní škola češtiny-Burgetová L. 

Letní škola češtiny-Šmídová 

Letní škola češtiny-Březinová 

Tvorba pravidel třídy- všichni p. prac. 

 

 

Šablony 

Mentoři 

Matematika- Vilímová, Mandys 

Matematika - Rybářová 

Prožitkové čtení-Sedláková 

Prožitkové čtení-Patlevičová 

Metody k rozvíjení matem.gramot. 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE - 0 
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Údaj e o aktivitách ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 

2016/2017 

 
I. Přehled akcí, organizovaných vyučujícími školy pro žáky  

 

 

1. pololetí 

 

1. ročník Zebra se za tebe nerozhlédne  

Jeden za všechny- ekocentrum Paleta  

Cestování historickým vláčkem, Slatiňany-hřebčín, Kočičí hrádek 

Exkurze:  Sádka Bohdaneč, čertovská nadílka 

Mikulášský trolejbus 

Pohádkové peklo, Galerie Mázhaus  

Slunovrat Vánoce Hromnice, VČM Pardubice 

Vánoční muzicírování s houslistkou FP 

2. ročník Plavecký výcvik 

Město pohádek, Jičín- 2.A,D 

Zebra se za tebe nerozhlédne – 2. A, B 

Podzim, Paleta – 2.B, D 

Lesní pedagogika- Jak dlouho žije strom, Podhůra  

Dýňový svět, statek u Pipků – 2.B, C 

Jak se učilo, archiv Pardubice – 2.A 

Zvuky v přírodě, ekocentrum 

Listování:  Čertík a Čmuchadlo 

Bruslení s dětmi – 2.B 

3. ročník Plavecký výcvik 

Pardubické pověsti – 3.A 

Elce, pelce do pekelce, VČD Divadlo 

Pověsti Pardubicka, Krajská knihovna Pardubice  

Od prvních majitelů Pardubic po Pernštejny  

Poznej významné osobnosti Pardubic – muzeum Pardubice 

Jak se učilo, archiv Pardubice – 3.A 

Architekti ve škole- 3.A 

Pohádka z pařezové chaloupky, VČD Pardubice 

Adventní spirála – 3.A 

Den čokolády – 3.A 

Za poznáním Betlémů, Muzeum Pardubice 

Bruslení s dětmi – 3.A 

4. ročník Plavecký výcvik 

Muzeum loutek, rozhledna Bára, Podhůra – 4.B,C 

Brandýs nad Orlicí – 4. A,D 

Nástrahy internetu, ABC klub – 4.B,C 

Putování za zdravým jídlem 

Beseda se spisovatelkou 

Korunovační klenoty, VČM – 4.D 

Vánoce na Veselém kopci – 4. B, C 

Listování: Ztraceni v čase  

Vánoční menu, kuchyňka školy 
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Quiling 

Pečení perníčků ve šk. kuchyňce 

Bruslení s dětmi – 4.D 

5. ročník Galerie (Přihrádek)- výtvarná dílna, výstava Aleš Veselý 

Plavecký výcvik 5.A,C 

Čtení se seniorem 

Cesta stříbra (důl, chrám sv. Barbory, Kostnice), Kutná Hora, Sedlec 

Jak se učilo, archiv Pardubice – 5.B 

Nástrahy internetu, ABC klub 

Jak to chodí u soudu, Krajský soud Pardubice- 5.A 

Projekt Andělé na vánoční pouti 

Pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha – 5. A,B 

Listování: Ztraceni v čase 

Bruslení s dětmi – 5.C 

6. ročník Adaptační kurz 6.A a 6.B Sněžné v Orlických horách 

Adaptační kurz 6.C v Horním Jelení 

Listování: Život k sežrání 

Nástrahy internetu, ABC klub 

Jeden za všechny, Paleta 

Archeopark  Všestary- dějepisná exkurze 

7. ročník Filipíny- zeměpisný program, KD Hronovická 

IQ Landia Liberec – 7.A 

Choco Story, Praha – 7.C 

8. ročník Muzeum barokních soch v Chrudimi – 8.A 

Anglické divadlo Nika Theatre, dům hudby Pardubice 

Hravě o pohlavně přenosných chorobách 

IQ Landia Liberec – 8.A 

Anglické čtení, Oxford Bookshop HK – 8.B 

9. ročník Návštěva Parlamentu ČR – 9. B, C 

Peru- zeměpisný program, KD Hronovická 

Výstava středních škol Schola Bohemia 

Beseda s policií ČR 

Hrou proti AIDS, SZŠ Černá za Bory 

Zámek Schönbrunn, vánoční trhy, Vídeň 

Jumppark, vánoční trhy Praha – 9.B 

Více ročníků Koloběžková show 

Projekt Christopher Columbus, 8.A pro 7.A 

Halloween, výběr 7. ABC pro 2.A, 9.C pro 3.D 

Tradice Evropy- koncert DFS Perníček 

Vánoční svíčky v Šestajovicích 

Vánoční pečení ve školní kuchyňce 

Koncert Komorní filharmonie, Dům hudby 

Nákupy s rozumem, Paleta 

Anglické divadlo 7.A pro 2.B, 7.A pro 2.A, 8. AC pro 3.ročník 

Sportovní akce Orientační běh 

Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 

Přespolní běh 

Turnaj Pamako 

Florbalový turnaj 

Basketbalový turnaj 
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2. pololetí 

 

1. třídy Vitamínový den 
Slavnostní moštování 
Už jsem čtenář 
Lesní kouzla- Ekocentrum Paleta 
Mizející poselství - VČG 

2. třídy Geomag, Vitamínový den 
Lední revue 
Smyslové vnímání 
Beseda se spisovatelkou J. Vítovou 
Vynášení Morany 
Výtvarná dílna – Kruh NEkruh 
Ekocentrum Paleta –Včely, Život ve vodě 

3. třídy Korunovační klenoty na dosah – VČM 
Vitamínový den 
Pasíčka – Brána do pravěku, VČD- Lucerna 

4. třídy Korunovační klenoty- VČM 
Světlo nebo prostředí? – GAMPA 
Drátkování, Mandaly- kruhy života, Lovci perel 
Pernštejnové- Příhrádek, Stardance pardub. škol 
Exkurze – Moravský kras, Příroda východního Plabí 
Glazování, KD Dukla – Na jarmarku 
Exkurze – Manufacturing Czech 
Stavby z přírodního materiálu, Přednáška o Nepálu 

5. třídy Korunovační klenoty- VČM 
Přednáškao EU 
Projetk- Útěk do krajiny divů 
Bratři Čapkové věnují dětem 
Hravá prevence – Etiketa 
Beseda s geologem, Březen- měsíc čtenářů 
Nic než kruhy – Galerie 
Beseda o vesmíru – Krajská knihovna 
Mobilní planetárium 

I. stupeň Baba Jaga- VČD 
Škola Malého stromu- VČD 
Beseda o knížkách I. Fišerové, Festival Jeden svět 
Kocour v botách, Šípková Růženka -VČD 
Listování – scénické čtení z knihy Gorila a já 
Zrcadlo umění 
Sociální a osobnostní výchova- preventivní program 

6. třídy Hrdinové starého Řecka a bohové Olympu 
Exkurze Vida – Brno 
Kultura a sport před prázdninami 
Po stopách prvočísel - matematický projekt 

7. třídy Anglické divadlo (Peter Black) 
Výtvarná dílna- zámek Pardubice 
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8. ročník Dolní Vítkovice, Osvětim 
Výtvarný workshop v domově pro seniory 
TPCA Kolín, MASO - matematická soutěž základních škol 
DS Dubina 
Dolní Vítkovice, Osvětim 
Úřad práce 
Neobtěžuj mě- preventivní program 
Vědecko- technický jarmark 
5 Jazyků na pódiu - jazyková soutěž - reprezentace v 
anglickém jazyce "Christopher Columbus" 

9. třídy Soudní přelíčení – Chrudim 
Über Die Liebe 
Osvětim, Ostrava 
Když musíš, tak musíš- preventivní program 
DPS u Kostelíčka – Minizahrádky z trvalek 
Muzeum Pardubice - Heydrich 

6. – 9. ročník Studánecký florbalový turnaj 
Wroclaw 
Listování- scénické čtení Legenda H+Z 
Mobilní planetárium 
Sociální a osobnostní výchova- preventivní program 
Festival Jeden svět 

8., 9. ročník výběr Praktická elektronika 2017- SPŠE 
OK, KK, RF basketbalového turnaje, PAMAKO Fotbal. turnaj 

Seminář z přírodopisu Fish Banks,Pečení v peci, Mikrosvět 
Vycházka do Bubeníkových sadů 

 
 

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

nových kolektivů, školy v přírodě 

 

Výcviky 

2.A,B,C, 3.A, 4.A, 5.A, 
5.C 

Zimní stadion Výcvik v bruslení 

6.A, 7.A Dolní Morava Lyžařský výcvik 

8.A,B,C Harrachov Lyžařský výcvik 

1. tř, 2. tř., 3.B,C,D, 
4.A,B,C, 5tř. 

Plavecký bazén Plavecký výcvik 

6.tř Dopravní hřiště Dopravní soutěž 
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II. Zapojení školy do projektů, využití dotačních programů, charitativní akce: 

 

 

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. 

 

- Ovoce do škol, Mléko do škol, projekty OP VVV Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, program primární prevence společně 

se ZŠ Dašice. 

 

 

Škola využila dotační programy: 

- Humanitní komise Rady MO Pardubice III – dotace na organizaci Dne Země ve škole, 

závěrečného vyřazení žáků 9. tříd a příměstský tábor 

 

 

Škola zorganizovala akce pro rodiče a žáky, mimoškolní akce a několik charitativních 

akcí – děkujeme o Vaše zapojení do těchto akcí: 

- Den otevřených dveří školy, sobotní lyžování v Deštném, školní florbalový turnaj, 

celoroční matematickou soutěž Provětrej si svůj mozek, vynášení Morany, Knižní 

bazárek, Bazar se sportovním vybavením, Den Země, Sportovní den, Květinový den, 

divadelní předplatné pro žáky ve Východočeském divadle, vystoupení pěveckého sboru 

školy, sběrové dny, charitativní burza, závěrečné vyřazení žáků 9. tříd, kurzy informatiky 

pro seniory. 
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Charita 

Charitativní burza – červen výtěžek 8763 Kč + 237 za sběr plechovek = 9000Kč 

3000 Kč příspěvek DC Veská na prázdninový výlet 

3093 Kč společný výlet žáků 6. C a klientů Mostu do života 29. září (zámek Chlumec nad 

Cidlinou +   

                                                                                                                       Bonsai centrum 

Libčany) 

2907 Kč zbývá na společnou akci s Domovem pro seniory U Kostelíčka (neuskutečnil se 

adventní výlet do vánočního zámku Hrádek u Nechanic – dle vyjádření správy zámku byla 

akce určena dopoledne výhradně pro žáky ZŠ )  

na jaře zorganizujeme společnou akci (osvědčila se v roce 2015) 

 

Předvánoční sbírka – viz přiložený přehled (vybráno ve třídách + zisk z prodeje) 

Pro DPS U Kostelíčka – pro klienty, kteří už nikoho nemají balíček s kávou, nápojem, 

sladkostmi 

                                                   + balíček s kosmetikou (šampon, mýdlo, sprchový gel, krém, 

kapesníčky) 

                                                   neprodané sladkosti z Adventní soboty ve škole 

Pro Most do života - převod peněz na financování vymalování centra, úhrada kurzu keramiky  

                                     v centru Kosatec, materiál pro výtvarné dílny, neprodané sladkosti 

z Adventní  

                                     soboty ve škole 

Pro DC Veská -   povlečení na postele, prostěradla, osušky, ponožky, boty – capáčky, spodní 

prádlo, 

                             ochucená mléka, neprodané sladkosti z Adventní  soboty ve škole 
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III. Soutěže,  olympiády – účast a umístění žáků ZŠ Pardubice – Studánka ve 

školním roce 2016/2017 

 

Velké úspěchy žáků školy: 

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

Vynikající výsledky v KK matematické soutěže Klokan v kategorii Klokánek a Cvrček  

2. a 7. místo v okresním kole zeměpisné olympiády 

Ocenění v literární soutěži – Pardubický pramínek 

3. místo ve veřejném krajském kole soutěže Eurorebus 

Prezentiáda - Mistrovství škol v prezentačních dovednostech, postup do KK 

 

 

 

Z web. stránek školy. 

 

Republikové finále v basketbale - 26. - 27. 4. 2017 
Akce školy 

Naše škola společně s BK Pardubice pořádala republikové finále v basketbale žáků ZŠ. Finále 

se odehrálo v přímém přenosu ČT sport. 

Veliká gratulace našim chlapcům za vynikající reprezentaci školy a obrovské poděkování 

všem fanouškům za skvělou podporu v důležitých momentech turnaje. 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
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IV. Nabídka mimoškolních aktivit v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 

2016/2017 

 

 

Kroužky jsou vedené zaměstnanci školy nebo škola pronajímá prostory organizacím, 

jejichž zaměstnanci vedou kroužky ve škole  

 

název zájmového útvaru ročník čas konání vedoucí   

Florbal     1., 2. úterý 14.35 - 15.20 zajistí DDM Delta   

Florbal     3., 4. středa 14.35 - 15.20 zajistí DDM Delta   

Florbal     4.,5. pátek 7.05 - 7.50 zajistí DDM Delta   

Florbal     5., 6. středa 14.40 - 15.30 Petr Jílek 

Florbal     6., 7. úterý 7.05 - 7.50 Miloš Kaplan   

Florbal     8., 9. středa 7.05 - 7.50 zajistí DDM Delta   

Tenisový kroužek   1., 2. středa 16.00 - 17.00 V. Shejbal 

Sportovní hry    1. a 2. čtvrtek 14.45 - 15.30 J. Rybářová   

Atletika 1. - 6. ročník   1. - 6. pondělí 14.45 - 15.30 atletický klub   

Basketbal - chlapci, dívky   1., 2. úterý 14.45 - 15.30 trenér BK   

Basketbal - chlapci, dívky 
  3., 5. čtvrek 14.45 - 15.30 trenér BK   

Hip  hop a moderní tance 

  

čtvrtek 14.50 - 15.35 
www.krouzky.cz 

  
Jóga pro děti 

    čtvrtek 14.00 - 14.45 
  

  

Bojové sporty a sebeobrana   středa 13.45 -14.30     
Kin - ball 

  
  3. - 9. úterý 14.45 - 15.30 

DAITÓ RYU - sportovní  

Cheerleading - roztleskávačky 1. - 7. středa 14.45 - 15.30 boj.  um., o.s., 

Dětské judo (Daitó Ryu 
Pardubice) 1. - 6. 

úterý 13.50 - 14.35 
  

Kroužky pro děti s.r.o. 
www.krouzkyprodeti.cz 

Tajemství přírody - pokusy 1. - 2. 

pondělí 13.30 - 14.15 
  

  
  

Tajemství přírody - pokusy 3. - 4.  

pondělí  14.30 - 15.15 
  

  
  

Power jóga 

  
  1.-9. roč. 

pondělí 15.45 - 16.30 
  

Hana Fuksová 
  

Power jóga 1.-9. roč. 

středa 15.15 - 16.00 
  

Hana Fuksová 
  

Akustická kytara 
Flétna, klávesy, zpěv 1. - 9. www.hudebni-skola.unas.cz  

Zobcová flétna 2. -  4. ročník 2. -  4. čtvrtek 15.00 - 15.45 M. Baladová   

Zobcová flétna     1. úterý , středa 7.00 P.Pospíšil   

Zpívání  s Ivetou "Světlušky"  1. - 6. pondělí 13.30 - 14.15 I. Nováková   

Zpívání  s Ivetou "Světlušky"  1. - 6. úterý 14.15. - 15.00 I. Nováková   

Bubnování - muzikoterapie 1. - 5. středa 13.30 - 14.15 I. Nováková   

http://www.krouzky.cz/
http://www.hudebni-skola.unas.cz/
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Bubnování  - muzikoterapie 1. - 5. čtvrtek 13.30 - 14.15 I. Nováková   

Korálkování      pondělí 14.00 - 14.45 www.krouzky.cz   

Keramika     2. -3. úterý 15.00 - 16.15 M. Knollová   

Keramika     4. - 9. úterý 16.15 - 17.30 M. Knollová   

Keramika     1. středa 15.00 - 16.30 M. Knollová   

Keramika     1. pondělí 15.00 - 16.30 G. Koubková   

Keramika     2. - 3. čtvrtek 15.00 - 16.30 G. Koubková   

Quilling     2. - 6. čtvrtek 14.30 - 16.00 paní Hájková   

Výtvarná dílna- malování pravou hemisférou 1. úterý 13.00 - 14.30 I. Trojánková   

Výtvarná dílna- malování pravou hemisférou 2., 3. úterý 15.15.- 16.45 Z. Böhmová   

Angličtina procvičování 1., 2. úterý 13.20 - 14.05 www.krouzky.cz   

Angličtina procvičování od 3. tř. úterý 14.10 - 14.55 t: 777 280 288, 777 352 263 

Francouzština s rodilým mluvčím 2. - 7. středa 14.30 - 15.30 rodilý mluvčí   

Klubko nápadů   1. - 3. čtvrtek 15.15 - 16.00 M. Jeníčková   

Zábavná matematika (prof. Hejný) 3. úterý 13.30 - 14.15 H.Šmídová   

Příprava M 5.   5. úterý 7.00 - 7.45 I. Nejedlá   

Příprava M  9.   9.  pátek 7.00 - 7.45 I. Nejedlá   

Kroužek matematiky (prof. Hejný) 3.B čtvrtek 13.30 -14.15  A. Štefková    

Příprava PZ 5.r.ČJ   5. pátek 13.15. - 14.15 L. Kovářová   

Lego 
  

2. - 4. středa 13.30 - 15.00  L. Košvancová   

Klub nadšených dětí   6. - 8. středa 14.15. - 15.00 P. Antlová   

Kurz digitální fotografie 6. - 9. středa 14.00-14.45/15.30 T. Zářecký   

Společenské hry   2. - 5. čtvrtek 13.00 - 14.30 J. Sedláková   

Fotografický     úterý 14.00. - 14.45 www.krouzky.cz   

Počítačový   2. - 4. pondělí 14.00 - 14.45 www.krouzky.cz 

 Počítačový   5. - 6. pondělí 15.00 - 15.45 t: 777 280 288, 777 352 263 

Švadlenka   4. - 6. středa 14.00 - 15.00 p. Štěrbová 

 
Kroužek 112 (záchranář)   středa 14.00 - 14.45 p. Schönbeková   

Vědecké pokusy   1., 2. čtvrtek 13.15 - 14.00     

Vědecké pokusy   3., 4. čtvrtek 14.15 - 15.00    
Vědecké pokusy- 
mikroskopování od 5. čtvrtek 15.10 - 15.55    

Elektro hry   od 2. středa 15.00 - 15.45 
 

  

Kroužek robotiky   6. -8. pondělí 14.00 - 15.30 p. Kralovič   

Věda nás baví   1.-5. úterý 14.00-15.00 www.vedanasbavi.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krouzky.cz/
http://www.krouzky.cz/
http://www.krouzky.cz/
http://www.krouzky.cz/
http://www.vedanasbavi.cz/
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Z web. str. školy – Kroužek robotiky 

„Kroužek se vyvíjí již od listopadu roku 2015 a průběh hodin řídí dobrovolník , p. Edo 

Kralovič. 

Cílem kroužku má být motivace, která má být směřována k rozvijení znalostí z oblasti robo-

tiky, elektroniky a programování. 

 

Snahou našich webových stránek je  publikace článků a motivace jiných k robotice, protože 

elektronika má před sebou velikou budoucnost. 

 

Začínali jsme, když  nebyly ve škole dostupné materiály, jež by nám umožňovaly pomoc při 

práci a nikdo z nás neměl dostatek znalostí, a tak naše hodiny probíhaly velmi pomalu a ne-

efektivním způsobem, i přes tyto nedostatky usilujeme, aby kroužek fungoval lépe a dál. Dě-

kujeme." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Získávání podkladů pro vlastní hodnocení školy 

 

Testování žáků – ve školním roce proběhlo: 

Testování Stonožka 2016-2017,  3. ročník (SCIO) 

Testování Čtenář 2016-2017,  5. ročník (SCIO) – žáci obdrželi výsledky 

Testování Stonožka 2016-2017,  9. ročník (SCIO): 

- 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 
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VI. Školní družina 

 

Pracovalo 8 oddělení školní družiny s 240 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 

Barevný den ve škole 

Pojď, budeme kamarádi 

Město a kraj ve kterém žiji 

Barevný podzim 

Malá pardubická – překážkový závod, školní zahrada 

Leť, vlašťovko, leť 

Mikulášská diskotéka 

Vánoční tvoření 

Slunovrat Vánoce Hromnice, VČM Pardubice 

 

2. pololetí 

Karneval- Hradní Slavnost 

Projekt- Z pohádky do pohádky, Cesta kolem světa 

Smyslové turnaje, Družinový Slavík 

Dubina- parkur, VČM- čas Velikonoc 

Den naruby, Kniha očima dětí,Beseda s MP,Koloběžkiáda 

Výstava stavebnice LEGO 

KD Dubina- divadelní představení, Pevnost Boyard, Jarní chůzoběh 

Farma Apolenka, Zahradní slavnost ke Dni dětí 

Postřehový závod 
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VII. Školní knihovna 
 

Statistika školní knihovny za školní rok  2016 / 2017 

Měsíc Počet půjčených titulů Počet osob (různých) 

Srpen 2016 11 6 

Září 65 49 

Říjen 76 41 

Listopad 99 39 

Prosinec 58 41 

Leden 2017 64 43 

1. pololetí 373 211 

Únor 79 32 

Březen 82 48 

Duben 71 37 

Květen 83 32 

Červen 44 27 

2. pololetí 359 101 

Celkem za školní rok 732 196 

 

Služby výpůjčky domů využilo 196 osob, což je 24,63 % z celkového počtu žáků a pedagogů 

školy. Počet prezenčních výpůjček v rámci čtenářských dílen není evidován. 

V knihovně dále v tomto školním roce: 

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

5x zde proběhla hodina literární výchovy ostatních ročníků 

9x společně navštívila knihovnu školní družina 

1 výstava knih  

124 půjčovních hodin 

 7 řad knih společně četlo 6 tříd 

Do evidence bylo zapsáno 107 nových knih 

Odepsáno bylo 34 knih z důvodu opotřebenosti, zastaralosti a ztráty. 

Pracovníci knihovny:  K. Beranová, B. Kafková, L. Košvancová, J. Rybářová, I. Skalická  

 

Anglická knihovna 

Od října školního roku 2016/17 je ve škole otevřena  Anglická knihovna, ve které si žáci 

mohou půjčovat tzv. zjednodušenou četbu, která je určena studentům angličtiny a časopisy 

Gate, R&R, Click, Mary Glasgow a Hello. Pro učitele je k dispozici metodická a didaktická 

literatura. Ve školním roce 2016/17 již pravidelně (1x měsíčně) probíhalo pro žáky anglické 

čtení. 
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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. 

 

Náklady rodičů na jeden oběd v roce 2016/2017 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

Prezentační akce organizované školou nebo akce, kterých se žáci školy zúčastnili a 

reprezentovali tak svoji školu:  

1. pololetí 

 slavnostní vítání prvňáčků, 

 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, Pardubické štěBETÁní, Mikulášský turnaj v 

basketbale, školní kola olympiád 

 sportovní dopoledne pro MŠ (31.1.2017),   

 lidové běhy 1.10., 9.10., 15.10. 

 akce Duchové a strašidla ve Studánce, Svatomartinská slavnost ve Studáneckém 

lese, Mikulášská nadílka ve škole, Adventní sobota ve škole, burza zimního sport. 

vybavení 

 předvánoční koncerty sboru Světlušky (Globus, Choltice, Dubina) 

 předvánoční charitativní sbírka, charitativní celoroční akce – sbírání plastových 

víček, Tříkrálová sbírka pro Rebecu 

 soutěž 5 jazyků na pódiu na Gymnáziu v Holicích 

  

2. pololetí 
 Lidový běh Vaňka Vaňhy –  104 běžců z naší školy - 4. místo, 

 Pardubická devítka – 31 běžců z naší školy  

 Den otevřených dveří školy,  

 sobotní lyžování v Deštném,  

 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, 

 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 2016/2017 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 8. 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 

 

Čtrnáctý 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 2016/2017 neproběhla ve škole hloubková kontrola České školní 

inspekce. 

 

Ve školním roce 2016/2017 proběhla ve škole inspekční kontrola na prošetření stížnosti. 

 

- stížnost byla ve 3 bodech nedůvodná a v jednom bodě neprokazatelná 

 

 

 

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

ZŠ Pardubice –Studánka 
za kalendářní rok 2016  – Magistrát města Pardubic 

 

 

Výnosy (příjmy) 

  
Kč 

Dotace MMP      5 943 300,00 

Dotace ÚMO Pardubice III 

 

25 000,00 

Dotace Úřad práce Pardubice   381 889,00 

Celkem     6 350 189,00 

    Položka Název Účel Kč 

602 Tržby doplňková činnost Pronájmy, zájmová činnost 1 059 309,00 

602 Tržby hlavní činnost Výběr – stravné ŠJ, ŠD 3 940 458,00 

662 Úroky Úroky 0 

649  Jiné ostatní fondy Např. vrácené - teplo 609 310,00 

648 Zapojení fondů   203 641,00 

Celkem     5 812 718,00 

    Výnosy celkem     12 162 907,00 

    Náklady (výdaje) 

   Položka Název Účel Kč 

558, 501 Spotřební materiál   5 593 242,20 

502 Spotřeba energií   2 246 671,00 

511 Opravy, údržby   2 302 416,50 

518 Ostatní služby Služby, spoje 931.903,10 

521, 524, 527 Náklady školy,  Mzdy, odvody 434.861,00 

  doplňková činnost, ŠD     

549 Jiné ostatní náklady Poplatky, pojištění 240 026,30 

551 Odpisy - HIM   165 372,00 

Náklady celkem     11 914 492,10 

    Rekapitulace   Výnosy 12 162 907,00 

    Náklady 11 914 492,10 

    Rozdíl - rozděl. do fondů 248 414,90 

    Investice 

  
Kč 

V roce 2016 nebyl IF použit   0 

    Čerpání z fondů  

  
Kč 

Fond odměn - zapojen    128 000,00 

Rezervní fond - zapojen    95 641,00 
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Výroční zpráva o hospodaření 

Základní škola Pardubice – Studánka 
za kalendářní rok 2016 – státní prostředky 

 

Výnosy (příjmy) 
   

Kč 

Dotace KrÚ 
   

28 801 600,00 

Dotace RP podpora školních psychologů 180 209,00 

Dotace RP zvýšení platů pracovníku regionálního školství 788 804,00 

Výnosy celkem 
   

29 770 613,00 

     
Položka Název Účel Kč 

558, 501 

Spotřební materiál 

Učebnice, metodiky, časopisy 379 753,00 

 

školní potřeby, pomůcky, 

knihy  

512 Cestovné 
 

127 912,00 

518 Ostatní služby Školení 121 999,00 

521 Mzdové náklady Mzdy, motivační složky 21 286 113,00 

 
OPPP Ostatní osobní náklady 100 000,00 

 
Jiné sociální náklady Nemocenská 82 951,00 

524 Zákonné pojištění Zákonné odvody, zdrav., soc. 7 260 944,00 

27 Zákonné soc. nákl. FKSP 322 457,00 

525 Jiné ostatní náklady Zákonné pojistné 88 484,00 

Náklady celkem 
   

29 770 613,00 

     
Rekapitulace 

 

 

 

Výnosy 29 770 613,00 

Náklady 29 770 613,00 

Rozdíl 0 
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Zapojení do rozvojových programů v ZŠ Pardubice – Studánka 

ve školním roce 2016/2017 

 
Škola se zapojila do rozvojových programů: 

 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 

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

 

 

 

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2016/2017 

 
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 2016/2017 

 
1. Projekty, ve kterých byla ZŠ Pardubice-Studánka ve školním roce 2016/2017 s 

partnerem 
 

 

PROJEKTY V RÁMCI  OPVVV 

 

 

 

Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 

k předkládání žádostí o podporu zjednodušených 

projektů do Operačního programu Výzkum, 

vývoj,  vzdělávání 

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

Příjemce: Základní škola Pardubice – Studánka,  

Pod Zahradami 317 

Název projektu: Společné vzdělávání v Základní škole Pardubice 

- Studánka 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003917 

 

 

 

 



50 

 

Hlavní cíle projektu: 

 

V Základní škole Pardubice – Studánka  

- u pedagogických pracovníků rozvíjet jejich kompetence a tím zvyšovat 

kvalitu výuky ve škole  prostřednictvím vzdělávání v oblastech: 

rozvoj matematické gramotnosti 

rozvoj čtenářské gramotnosti 

cizí jazyky 

inkluze 

- u pedagogických pracovníků rozvíjet jejich kompetence a tím zvyšovat 

kvalitu výuky ve škole  prostřednictvím: 

spolupráce učitelů v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti 

zaváděním metody CLIL 

zaváděním tandemové výuky 

- pomáhat žákům s problémy ve vzdělávání prostřednictvím: 

kroužků doučování 

kroužků přípravy na vyučování 

- zaváděná a prohlubování inkluzivního prostředí ve škole prostřednictvím: 

školního psychologa 

školních asistentů 

 

 

 

 

 

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

dotací 

 

výše dotace využití dotace 

25 000 Kč z fondu Humanitní komise Rady 

MO Pardubice III 

5 000 Kč bylo využito na organizaci akce Den Země 

10 000 Kč bylo využito na organizaci akce Příměstský 

tábor 

5 000 Kč bylo využito na organizaci akce Závěrečně 

vyřazení žáků 9. tříd 

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 

 

 

 

Spolupráce  ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2016/2017 

s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole není odborová organizace. 
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Příloha – z webových 

stránek školy: 

realizace projektové a 

integrované 

tematické výuky  

ve škole 
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Sportovní dopoledne pro děti z mateřských škol 

 Akce školy 

 31. ledna 2017, 21:09 Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň 

Dnes naši základní školu navštívily děti z okolních mateřských škol, aby si zasportovaly, po-

bavily se a poznaly , jak to vypadá ve škole. Pestrý sportovní program pro ně připravily paní 

učitelky spolu s  žáky z 9.A a 9.C. 

Malí předškoláci  si vyzkoušeli florbal, přelézali přes překážky, házeli na koš, prolézali tune-

lem, cvičili s padákem, skládali obrázky, bubnovali….. a hlavně si to vše  dopoledne užili. 

Velké poděkování patří všem, kteří při této tradiční studánecké akci pomáhali. 

 
 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/iva-papezova.html
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Adventní sobota 3.12. 

 Akce školy 

 3. prosince 2016, 10:41 Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň 

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před 

vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy 

na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány 

veškeré zábavy, tanec a zpěv. 

………tolik citace z Wikipedie. 

A jaký byl dnešní Advent na Studánce? Posuďte sami na přiložených fotografiích. 

Děkujeme všem, kteří přišli, zazpívali, tvořili, připravili …..a užili si krásné dopoledne. 

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a štěstí, zdraví v roce 2017!       

Zaměstnaci školy   

 

 

 

                                                                       

 
 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/iva-papezova.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
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Vítáme nové prvňáčky! 

 Akce školy / 1. stupeň 

 1. září 2016, 14:06 Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň 

V dnešní slunečný den  přivítala ZŠ Studánka 77 nových žáků, kteří nastupují  ve školním ro-

ce 2016/2017 do prvních tříd. 

Stalo se tradicí, že žáci devátých ročníků malé prvňáčky uvítali, ošerpovali a předali pamětní 

list. 

Slavnostnímu šerpování přihlíželi rodiče, sourozenci, prarodiče. 

Přejeme všem žákům hodně zdaru ve školní práci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/iva-papezova.html
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9.A na Sázavě 

 Akce školy / 2. stupeň 

 23. června 2017, 21:11 Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň 

Už jen pár dnů a rozejdeme se. Ale vzpomínky, ty nám nikdo nevezme :-). Náš poslední výlet, 

první vodácký, byl zážitků plný a bude tak dlouho na co vzpomínat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly-2-stupen.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/ilona-tlamkova.html
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Sportovní den na Studánce 

 Akce školy 

 31. května 2017, 16:28 Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň 

Dnešní den se nesl ve znamení sportu. Školní lavice zůstaly prázdné, zato na sportovištích nás 

bylo plno. Někteří hráli fotbal, jiní změřili své síly v přehazované a ve florbale, další zkusili 

atletiku. A že jsme se s ní vcelku skamarádili a den si opravdu užili, dokládají pořízené fotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/ilona-tlamkova.html
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Exkurze 9.A 

 Akce školy / 2. stupeň 
 7. dubna 2017, 16:53 Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň 
9.A je třídou, která dychtí po vzdělání. Jen se musí odehrávat jinde než ve školním prostředí. A 
tak jsme se vyvezli na exkurzi. V ostravském Světě techniky jsme se podívali, co máme v těle, 
nechali si dát pár ran elektrickým proudem, poslechli si delfíny, vyválcovali čajový servis a mnoho 
jiného. Při prohlídce Dolní oblasti Vítkovice jsme se přes historii výroby železa na Ostravsku do-
stali až do oblak. Téměř. Ostravu jsme si prohlédli z výšky 71 metru z vyhlídkové plošiny Bolt 
toweru. Při sestupu jsme pak nahlédli i do vysoké pece, která už byla naštěstí vyhaslá, a protože 
k tomu došlo v roce 1998, stihla i vychladnout. 

Druhý den jsme vyrazili do Polska do bývalého koncentračního tábora Auschwitz. Bylo to jediné 
místo z celé exkurze, kde jsme byli opravdu potichu a nenechali si z výkladu průvodce nic utéct.  

Domů jsme se sice vrátili hodně pozdě, ale to nevadilo. Stálo to za to. Teď jsme bohužel zase ve 
škole, takže nové znalosti a zážitky budeme čerpat až v červnu, kdy vyrážíme na vodu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly-2-stupen.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/ilona-tlamkova.html
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Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 Akce školy 

 25. října 2016, 19:02 Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň 

Úterní deštivý den patřil na naší škole projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Každému z vás se může stát, že do vašeho jinak poklidného života zasáhne mimořádná udál-

ost - stanete se svědkem dopravní nehody, zraní se kamarád a vy jste jediní, kdo mu může po-

moct, po vydatném dešti se řeka vyleje z břehů a máte tu povodeň nebo neuhlídáte svíčky na 

narozeninovém dortu a je třeba na oslavu neplánovaně přizvat hasiče.  

Jak takové mimořádné situace zvládnout jsme se právě dnes učili. Paní učitelky i páni učitelé 

si připravili celou řadu rozličných situací, aby si žáci mohli jejich řešení pořádně vyzkoušet. 

Velký dík patří také pardubickým i chrudimským hasičům a členům Českého červeného 

kříže, kteří se do našeho projektového dne zapojili, figurantům, bez kterých by to nebylo ono, 

a také dispečerkám záchranné služby, které trpělivě zvedaly telefony a radily dětem, jak 

raněné ošetřit, a v nichž nikdo nepoznal paní učitelky Jarošovou a Beranovou. 

 

 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/ilona-tlamkova.html
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To nejlepší na konec 

 Akce školy / 1. stupeň 

 28. června 2017, 20:58 Mgr. Monika Březinová 

Odměnou za dobrou práci  v tomto školním roce byla projížďka na dračí lodi. Počasí se vy-

dařilo a třeťáci si mohli vyzkoušet jízdu na závodním rychlostním kajaku a na opravdové dra-

čí lodi. Děkujeme Modré hvězdě, že nám tento zážitek umožnila. 

 

 

 

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/monika-brezinova.html
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Vánoční muzicírování ve ŠD 

 Školní družina 

 28. prosince 2016, 10:38 Milena Knollová, vedoucí ŠD 

Kdyby jste  v pátek  16.12. zavítali na buňku č. 5, mohli jste zaslechnout ,, Nesem vám 

novin..., Bim,bam..., Vánoce, vánoce přicházejí... " , tyto krásné písně a mnoho dalších se nes-

ly naší družinou.  

Děti z oddělení p. vychovatelky Markéty Jeníčkové, Zuzany Böhmové, Hany Fuksové za po-

moci p. učitelky Ilony Trojánkové se totiž sešly u ,,Vánočního muzicírování". Děti, zpívaly, 

hrály na hudební nástroje i na  tanec došlo. Velká pochvala pro všechny malé hudebníky. 

 Strávili jsme společně krásné předvánoční odpoledne.  

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/skolni-druzina.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/milena-knollova.html
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Velké loučení 

 Akce školy / 1. stupeň 

 29. června 2017, 21:33 Mgr. Marcela Patlevičová 

Po dva roky nás provázeli na cestě za vzděláním naši „velcí“ kamarádi. Byli u našich prvních 

čtenářských pokusů, vyrobili s námi pomůcky na matematiku, pekli s námi perníčky, cvičili s 

námi na tělocviku, četli nám pohádky, napsali nám pozdrav z lyžáku... 

Oni první etapu právě úspěšně ukončili. Uteklo to jako voda.  

Milí deváťáci, moc vám děkujeme. 

Ahoj! 

Vaši druháčci 

 

 

 

 

 

 

 

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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Kutná Hora a Kostnice 

 Akce školy / 1. stupeň 

 21. září 2017, 14:14 Mgr. Ludmila Košvancová 

Projekt „Cesta stříbra“ zavedl páté třídy tento týden do Kutné Hory. V Českém muzeu stříbra 

se děti dozvěděly o práci středověkých horníků, o technologii dobývání a zpracování stříbrné 

rudy, mincování a o životě v havířské osadě. Odvážně sestoupily v kutnách a přilbách do 

hloubky třiceti pěti metrů a procházely 250 m dlouhou štolou v tajemném kutnohorském 

podzemí. Jejich cesta za poznáním naší historie pokračovala po výstupu z dolu příjemnou pro-

cházkou ke gotickému chrámu sv. Barbory a byla završena prohlídkou výzdoby z lidských 

kostí v Kostnici. 

 

 

 

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/ludmila-kosvancova.html
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Indiáni z 1.A 

 Akce školy / 1. stupeň 

 19. března 2017, 22:20 Mgr. Jaroslava Oplatková 

Tento týden se děti v 1.A proměnily v indiánský kmen a pěkně si indiánskou výuku užívaly. 

Vyrobily si nezbytnou výbavu každého Indiána - čelenku, naučily se indiánský pokřik, indián-

skou říkanku a zpívaly anglickou písničku Ten Little Indians. A matematika jim šla pravděpo-

dobně díky šamanským kouzlům jako po másle. 

 

 

 

 

 

 

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/jaroslava-oplatkova.html
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Finále krajského kola ve florbalu 

 Akce školy / 1. stupeň 

 25. ledna 2017, 07:49 Mgr. Zuzana Štěpánková 

Naše veliké poděkování a obrovská gratulace patří florbalistům z prvního stupně (Cvrček Ma-

touš, Doskočil Lukáš, Fidler Viktor, Kubeš Ondřej, Mistrík Pavel, Němeček Václav, Novotný 

Vojtěch, Oliva Matiáš, Sadílek Marek, Semerák Radim, Stehno Jakub, Tunka Jakub), kteří se 

zúčastnili finále krajského kola florbalového turnaje ve Skutči. V základní skupině nenašli 

přemožitele. V semifinále je pak jediný prohraný zápas z celého turnaje pustil do boje o třetí 

místo, kde si svým skvělým výkonem nakonec vystříleli bronzovou příčku. 

 

 

 

 

 

 

 

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/zuzana-stepankova.html
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8.A na Gymnáziu 

 Akce školy 

 3. března 2017, 13:38 Ing. Petra Antlová 

Ve čtvrtek 2.3.využili žáci 8.A nabídky Gymnázia v Pardubicích  a zúčastnili se laboratorních 

cvičení v předmětech chemie a biologie. Osmáci měli příležitost prakticky si ověřit v labora-

toři biologie vhodné podmínky pro činnost a rozmnožování kvasinek a na závěr si vyzkoušet 

"naočkování" živné půdy těmito kvasinkami.  

V laboratořích chemie prováděli pokus s názvem "Faraonovi hadi a Sloní pasta", ve skupi-

nách provedli pokus hoření acetylénu v mýdlových bublinách a měřili pH běžných nápojů. 

Dětem se věnovaly velmi příjemné paní profesorky z Gymnázia. Moc děkujeme. 

Foto naleznete pod tímto odkazem: 8.A na Gymnáziu 

Školní výlet 7.B 

 Akce školy 

 4. června 2017, 16:53 Mgr. Miloš Kaplan 

Třída 7.B vyrazila na školní výlet do známého prostředí, do Horního Jelení do zařízení Ra-

dost. Prožili jsme zde 4 krásné dny, zpestřené nevšedními zážitky. Objevili jsme spoustu krás-

ných míst v okolí, navštívili muzeum Dr.Emila Holuba v Holicích, jednoho známého chovate-

le papoušků :-), zahráli přehazovanou, fotbal, opekli špekáčky a párky na ohni, někteří si 

zazpívali s kytarou. Prostě byly to fajn okamžiky, na které se bude dlouho vzpomínat. :-) 

 

 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/petra-antlova.html
http://www.gypce.cz/2017/03/02/zaci-ze-zs-studanka-v-laboratorich-naseho-gymnazia-zapalili-mydlove-bubliny/#more-44363
https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/milos-kaplan.html
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První akce budoucí jazykovky 

 Akce školy 

 5. června 2017, 21:05 Mgr. Tomáš Zářecký 

Jeden školní rok ještě ani neskončil a my už se pilně chystáme na další. Co to je za nesmysl? 

Menší, než by se mohlo zdát. V pondělí se na louce u katalpy sešla víc jak polovina budoucí 

jazykové třídy 6.B, aby spolu strávila první, a doufejme pro všechny příjemné, odpoledne s 

řadou sportovních her, do kterých se tu a tam přimísila trocha angličtiny. A hlavně abychom 

se trochu lépe poznali, protože přeci jen jsme z různých tříd a čekají nás spolu další čtyři 

perné roky, které úspěšně můžeme zvládnout jen jako tým. Kromě tělesné zdatnosti jsme mu-

seli prokázat, že nám to i pálí a to nejen v angličtině, takže na řadu přišlo logické myšlení a 

všeobecný přehled. Za každou disciplínu obdržel vítězný tým nápovědu a s pomocí těchto 

tajemných vzkazů měl vyluštit klíčové slovo: SHREK. Jaké však bylo překvapení, když 

jednomu týmu stačilo pouhých pět nápověd a už hrdě hlásil jméno zeleného zlobra (a teď není 

myšlen pan učitel, který shodou okolností dorazil také v zeleném!). Na závěr jsme ale už ne-

soutěžili na týmy ani individuálně, protože chceme být dobrá parta, a tak jsme se pustili do 

závěrečného úkolu společně. Prohledali jsme školní areál a objevili osm z deseti schovaných 

anglických slovíček a po jejich správném výběru jsme odhalili tajemství, proč jsme celé odpo-

ledne pátrali po Shrekovi. Pilíři naší třídy v dalších letech budou totiž následující atribu-

ty: Sensible, Honour, Respect, Energy,Knowledge. Zkráceně? S.H.R.E.K! Všem, kdo přišli 

a zahráli si, patří velký dík. 

 

https://www.zs-studanka.cz/category/akce-skoly.html
https://www.zs-studanka.cz/profile/tomas-zarecky.html
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Minizahrádky 

 Akce školy 

 31. května 2017, 12:57 Mgr. Ivana Skalická 

   Z loňské charitativní burzy nám ještě zbývaly peníze určené pro důchodce v DPS 

U Kostelíčka. Nápad, že bychom jim pomohli zkrášlit si prostředí, kde žijí, se osvědčil.       

 Nakoupili jsme misky a podtácky, zeminu, konev na zalévání, na zahrádce vydolovali velké 

zásoby netřesků a vybrali pár chlapců z 9. A ochotných pomáhat 

a dorazili na nádvoří domova pro seniory. 

   Počasí bylo krásné, po dlouhé době slunečno a teploučko, zájemců o sázení se sešlo dost, 

lavičky, stoly a slunečníky lákaly k posezení. 

   Chlapci pomohli navléct rukavice, rozdali misky a pomohli naplnit je hlínou. Pak už jen na-

bízeli pět druhů netřesků a každý z důchodců mohl misku podle své fantazie osázet. 

  Ve stínu stromu se za chvíli už zalévalo, nálada byla dobrá. 

Přejeme, ať se vše na minizahrádkách uchytí, pěkně roste a dlouhá léta dělá radost. 
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Děti z 2.C se (v lese) neztratí 

 Akce školy / 1. stupeň 

 24. dubna 2017, 21:29 Mgr. Karolina Kuhnová 

Kde jinde oslavit Den Země než ve Studáneckém lese? Do lesa chodíme rádi, tady si hrajeme, 

sledujeme, jak se mění stromy během roku, posloucháme zpěv ptáků, kreslíme jarní květiny. 

Na Den Země jsme si s dětmi vyzkoušeli sport přírodě a lesu velmi blízký - orientační běh. 

Skupinky dětí hledaly podle mapy a fáborků oranžové lampiony, na kterých byly kontroly. 

Nadšení bylo tak veliké, že si většina dětí zaběhla závod dvakrát :-). V cíli na malé závodníky 

čekal diplom a teplý čaj. 

Velké díky patří panu Macháčkovi, který nám krásný závod připravil!  
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Mezi prvňáky a druháky na 5. pavilonu jsou andělé 

 Školní projekty / 1. stupeň 

 20. prosince 2016, 23:46 Mgr. Pavel Pospíšil 

Každý den ráno se scházíme k adventním příběhům andělů. Po přečtení příběhu je anděl za 

zpěvu písně vyvýšen do obláčkové ulice, jež se nachází pod stropem chodby. Uteklo to nár-

amně a zítra už přiletí ten poslední. 

Andělé z vánoční poutě 

k sobě teď do nebe zvou tě. 

My toto pozvání příjmáme, 

na cestu s nimi se vydáme. 
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Pohádkové Andersenovo dopoledne 

 Akce školy / 1. stupeň 

 3. dubna 2017, 20:42 Mgr. Ilona Trojánková 

V pátek 31. března jsme navštívili Knihovnu městského obvodu Pardubice III. Probíhalo zde 

Andersenovo dopoledne a naše třída 1.C tak strávila s pohádkovou knihou, pohádkovým 

hraním a pohádkovým tvořením téměř celé páteční dopoledne. 

Dnes jsme poznali špačka Kamila z knihy Jennifer Berneové - Kamil neumí lítat. Už se těší-

me na další čtení v knihovně. Paní knihovnice Marcela Špačková a paní Renata Hrdličková si 

pozvaly na pomoc děvčata ze 7.B - Danielu, Nelu, Elišku, Aničku a Kateřinu. Společně si pro 

žáky připravily zajímavé hry, hádanky a zajímavé tvoření.  

Děkujeme za krásné Andersenovo dopoledne. 
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Nepál 

 Akce školy / 1. stupeň 

 4. června 2017, 21:03 Mgr. Jitka Rybářová 

Jak se jmenuje nejvyšší hora světa znají asi všichni žáci 4.D. Kde ji najdeme, jak se zdoláva-

jí vysoké vrcholy, co obnáší pohyb v těchto výškách a spoustu dalších zajímavostí nám přišel 

vyprávět pan Špiroch - tatínek našeho žáka. 
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Druháci na záchrance 

 Akce školy / 1. stupeň 

 24. června 2016, 07:32 Mgr. Hana Šmídová 

Ve středu nás čekalo ve škole překvapení. Hned ráno jsme vyrazili na návštěvu 

ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PARDUBICKÉHO KRAJE. Pozvání jsme do-

stali od záchranáře Pavla, který byl naším zdravotníkem na škole v přírodě. Bylo to SUPER! 
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Po stopách Keltů 

 Akce školy / 1. stupeň 

 16. května 2013, 14:35 Mgr. Alena Štefková 

K muzeu směřujeme, Kelty obdivujeme. 

Sklo už taví, zbraně kují, zručností nás udivují. 

Kelti – muži ztepilí - dlouhé kníry nosili. 

Bojovníky pohřbívali, do hrobu jim zbraně dali. 

Do Kunětic jezdili, odtud žernov vozili. 

Na něm obilí pak mleli, přes síto ho proseli. 
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Výlet do pohádky 

 Akce školy 

 18. září 2016, 23:05 Mgr. Lada Burgetová 

Bylo, nebylo...... Minulý týden se třídy 2.A,D objevily v pohádkovém království v Jičíně na 

festivalu pohádek. Počasí jim přálo a tak si naši druháčci užívali ve výtvarných dílnách a na 

cirkusovém cvičišti. Ve škole je čekají další pohádkové úkoly a disciplíny. Všem druháčkům 

přejeme, aby letošní školní rok byl pohádkově krásný. 
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Frajeři aneb Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy nepomine 

 Akce školy 

 2. května 2017, 10:29 Mgr. Lucie Kovářová 

V pátek dopoledne ovládlo posluchárnu naší školy scénické čtení knížky Legenda H+Z – 

První cesta Afrika-Amerika 22.4.1947-1.11.1950. Tento fenomén českého cestopisu byl před-

veden v projektu Listování ve dvou představeních, pro první a pro druhý stupeň. Tatrou 87 js-

me se s cestovateli Miroslavem Zikmundem a Jiřím Hanzelkou vydali na cestu z Českoslo-

venska do Československa, která trvala více než tři roky. Díky modernímu automobilu s mo-

torem chlazeným vzduchem jsme překlenuli obtíže v poušti i nástrahy byrokracie. O vlásek 

jsme unikli smrti. Zažili jsme dobrodružství bez mobilu a bez wifiny. Na oslavu šťastného 

návratu jsme si zazpívali československou státní hymnu. 

Na další cesty se mohou žáci vydat ve školní knihovně, kam budou zakoupeny unikátní knihy 

Legenda H+Z – První cesta i Legenda Z+H – Druhá cesta (tentokrát vozem Tatra 805 přes 

Blízký Východ, monzunovou Asii, Indonésii, Japonsko a asijskou část bývalého Sovětského 

svazu. 

Tato akce proběhla s příspěvkem SRPŠ a klade si za cíl podpořit čtenářskou gramotnost žáků 

naší školy.   
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