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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 

Kód oboru vzdělání:  79-01-C/01 

 

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 725 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. Tomáš Zářecký 

       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 tartanovým hřištěm a  

atletickým oválem. 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. 

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 (200 m atletická dráha, 60 m běžecká dráha, sektor pro skok 

daleký, víceúčelové hřiště) 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.  

 Díky bezbariérovým WC v 1., 2., 4., 5. pavilonu, v pavilonu odborných učeben a 

hospodářském pavilonu a 3 výtahovým plošinám pro vozíčkáře (hospodářský pavilon, 4. 

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. 

Celý letošní školní rok byl narušen celkovou rekonstrukcí školního hřiště, rekonstrukcí 

odborných učeben a preventivním podpíráním stropních konstrukcí. 
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Přehled oborů vzdělání v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2018/2019 
 

Předmět Ročník                             

  1 2 3 4 5 6 6 - sport. 6 - AJ 7 7-sport 8 8-sport 

 

8-

AJ 9 

9-

sport 

9- 

AJ zkratky 

Česká jazyk 9 9 9 8 8                      ČJ 

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

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

2. cizí jazyk                     3 3 3 3 3 3 NJ, RJ 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 M (Ma, Mg) 

Informatika       1 1 1 1 1                 INF 

Člověk a jeho svět 2 2 2 3 3                       ČJS 

Chemie                     2 2 2 2 2 2 CH 

Fyzika           1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 F 

Přírodopis           2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Př 

Zeměpis           2 2 2 2 2       2 2 2 Z 

Regionální  a politický 

zeměpis                     2 2 2       RPZ 

Dějepis           2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 D 

Výchova k občanství           1 1 1 1 1       1 1 1 VkO 

Výchova ke zdravým 

vztahům           1 1 1                 VkZV 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HV 

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

Svět práce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       SP 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 4 2 TV 

Volitelný           1   1 1   2   1 2    2 VP 

                                  

 Týdenní dotace                                  

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

 Nepovinné předměty Ročník                             

  1 2 3 4 5 6 6 - sport.  6-AJ 7 7-sport 8 8-sport 

8-

AJ 9 

9-

sport 

9-AJ 

zkratky 

Anglický jazyk 1                             AJ 

Basketbal             1     1   1    1 

 

Basket 
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Personální zabezpečení činnosti školy 

 
Pedagogičtí pracovníci 

 

příjmení, jméno aprobace   zařazení 

Pedagog 1 vychovatelství   vychovatelka 

Pedagog 2 uč. II. st AJ - M   učitelka 

Pedagog 3 vychovatelství   vychovatelka 

Pedagog 4 uč. II. st Z-Ov   ZŘŠ pro II. st. 

Pedagog 5 uč. II. st. Č - Vv   učitelka 

Pedagog 6 pedag. asistent   asistentka 

Pedagog 7 uč. I. st.   učitelka 

Pedagog 8 uč. I. st.   učitelka 

Pedagog 9 uč. I. st.   učitelka 

Pedagog 10 AJ   učitelka 

Pedagog 11 vychovat.   vychovatel., asistent pedag. 

Pedagog 12 pedag. asistent   asistentka 

Pedagog 13 studium PF HK   asistentka 

Pedagog 14 uč II. stupeň Př-SP   učitelka 

Pedagog 15 uč. MŠ   asistent 

Pedagog 16 uč. II. st. F-Tp   učitel 

Pedagog 17 pedag. asistent   asistentka 

Pedagog 18 uč. II. st. Rj -D(Aj)   učitelka 

Pedagog 19 vychovatelství   vychovatel., asistent pedag. 

Pedagog 20 uč. II. st. Č-Hv   učitelka 

Pedagog 21 uč. II. st. Č-Ov   učitel 

Pedagog 22 uč. II. st. Rj - D   učitelka 

Pedagog 23 vychovatelství   vychovatel. asistent pedag. 

Pedagog 24 uč. I. st.   učitelka 

Pedagog 25 vychovatelství   vychovatel. asistent pedag. 

Pedagog 26 uč. II. st. Č - Nj   učitelka 

Pedagog 27 učit.I.st.      učitelka 

Pedagog 28 uč. II. st. F-Tp   učitel 

Pedagog 29 Šk.  asistent   asistentka 

Pedagog 30 učitelka II. st   učitelka 

Pedagog 31 vychovatelství   vychovatelka 

Pedagog 32 uč. II. st. M-F   učitelka 

Pedagog 33 uč. II. st. TV   učitelka 

Pedagog 34 pedag. asistent   asistentka 

Pedagog 35 uč. I. st.     učitelka 

Pedagog 36 uč. I. st. VP   ZŘŠ pro I. st. 

Pedagog 37 uč. II. st. TV - Z   ředitel školy 

Pedagog 38 uč I. stupeň, MP   učitelka 

Pedagog 39 Střední prům. šk.   asistentka 

Pedagog 40 uč I. stupeň   učitelka 

Pedagog 41 uč. I. st.     učitel 
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Pedagog 42 uč. II. st. Ch - Aj   učitelka 

Pedagog 43 výuč. l. kuch.-serv.   asistentka 

Pedagog 44 uč. I. st., II. st. AJ   učitelka 

Pedagog 45 uč. I. st.   učitelka 

Pedagog 46 uč. I. st.     učitelka 

Pedagog 47 uč. II. st. Č - OV   učitelka 

Pedagog 48 uč. I. st.   učitelka 

Pedagog 49 vychovatelství   vychovatelka 

Pedagog 50 uč. I. st.   učitelka 

Pedagog 51 uč. I. st.   učitelka 

Pedagog 52 uč. I. st., AJ   učitel 

Pedagog 53 pedag. asistent   asistentka 

Pedagog 54 uč. I. st   učitelka 

Pedagog 55 uč. I. st.     učitelka 

Pedagog 56 uč. II. st. M   učitelka 

     Školní psycholog 

    příjmení, jméno aprobace škola zařazení 

 Psycholog 1 psycholog UP 

Olomouc 
psycholog 

 
 

    
 

    Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou 

 příjmení, jméno aprobace škola zařazení 

 Pedagog 57 uč. II. st. AJ FF Pard. učitelka 

 Pedagog 58 Uč. I. st. PF Olom. učitelka 

 Pedagog 59 uč. II. st, CH - Př PF HK učitelka 

 
 

    
 

    Nepedagogičtí pracovníci 

   příjmení, jméno kvalifikace 
 

zařazení 

 Nepedag. prac 1 Střední ekonom. škola ekon.účet. 

 Nepedag. prac 2 Střední ekonom. škola PAM 

 Nepedag. prac 3 Střední průmyslová škola uklízečka 

 Nepedag. prac 4 vyučena 
 

kuchařka 

 Nepedag. prac 5 základní 
 

uklízečka 

 Nepedag. prac 6 vyučena 
 

uklízečka 

 Nepedag. prac 7 vyučena 
 

uklízečka 

 Nepedag. prac 8 vyučena 
 

uklízečka 

 Nepedag. prac 9 vyučena 
 

uklízečka 

 Nepedag. prac 10 vyučen – elektro školník 
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Pracovníci školní jídelny 

příjmení, jméno kvalifikace zařazení 

  Pracovník ŠJ 1 SOU cukrářka kuchařka 

  Pracovník ŠJ 2 SOU kuchařka kuchařka 

  Pracovník ŠJ 3 SOU kuchařka kuchařka 

  Pracovník ŠJ 4 SOU kuchařka kuchařka 

  Pracovník ŠJ 5 SOU dámská krejč. kuchařka 

  Pracovník ŠJ 6 SOU kuchařka ved. kuch. 

kuchařka   Pracovník ŠJ 7 základní kuchařka 

  Pracovník ŠJ 8 základní kuchařka 

  Pracovník ŠJ 9 Střední ekonom. 

škola 
vedoucí ŠJ 

   

 
 

    

Výchovný poradce   Pedag. prac. 36 pro I. st., Pedag. prac. 32 pro II. st. 

Metodik prevence   Pedag. prac. 38 

Metodik ICT    Pedag. prac. 28 

Koordinátor EVVO   Pedag. prac. 14, Pedag. prac. 7 
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Údaje o přijetí na stř. školy ve školním roce 2018/2019 

 

 

  

studijní obory 

zakončené 

maturitou učební obory 

Gymnázium Morzartova ul. 9   

Gymnázium Dašická ulice 6   

Sportovní gymnázium 1   

Gymnázium Chrudim 2   

Gymnázium Holice 4   

Gymnázium Přelouč 1   

Anglické gymnáziu Pardubice 2   

Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice 13   

Střední průmyslová škola chemická 6   

Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové 2   

Střední průmyslová škola strojní Chrudim   2 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb 1 1 

Střední škola stavební Vysoké Mýto 1   

Střední škola automobilní Holice 2 1 

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 1   

Střední škola zemědělská Chrudim 3   

Střední škola informatiky a ekonomie Delta 1   

Střední škola a VOŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové 1   

Obchodní akademie Pardubice 3   

Obchodní akademie Hradec Králové 1   

Střední škola pedagogická Litomyšl 1   

Střední škola pedagogická Hradec Králové 1   

Střední škola veřejnosprávní 1   

Vojenská střední škola Moravská Třebová 1   

Střední škola umělecko - průmyslová Ústí  nad Orlicí 3   

Chov koní a jezdectví Kladruby nad Labem 2   

SOU plynárenské   1 

SOU Rybitví   1 

SOU grafické Přelouč   1 

Labská hotelová škola   1 

Střední škola řemesel a služeb Černá za Bory   2 
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87 % celk. počtu  13% z celk. poč. 

   Víceletá gymnázia 9 50  % úspěšnost  

  

- hlásilo se 18 ž. 
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Do prvních tříd ve školním roce 2019/2020 nastoupilo 83 nově zapsaných prvňáčků. 

Povinnou školní docházku v 9. třídě ukončilo 79 žáků – umístění do středních škol – viz 

tabulka výše. 

 

 

 

 

Osmileté a šestileté gymnázium  - viz tabulka výše. 

Do budoucí sportovní třídy 6.A pro školní rok 2019/2020 bylo zapsáno 26 žáků,  kteří se 

budou  vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu Studánecká cesta pro skupiny se 

sportovním zaměřením, celkově do 6. A  přichází 5 žáků z jiných základních pardubických 

škol. 

Do budoucí třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka bylo pro školní rok 2019/2020  

zapsáno 25 žáků,  kteří se budou  vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu 

Studánecká cesta pro skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka. Do této třídy přichází 2 

žáci z jiných základních škol. 

 

 

Zápis do prvních tříd: 
Zapsáno bylo:   96 dětí  

Žádostí o odklad:                13 potvrzených odkladů  
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      1.stupeň 

třída počet neprospěch vyznamen. procenta 

          
1.A 24   24 100% 

1.B 26   26 100% 

1.C 26   26 100% 

2.A 27   27 100% 

2.B 27   27 100% 

2.C 28   28 100% 

3.A 23   22 96% 

3.B 27   22 81,48% 

3.C 26   25 96% 

4.A 24   20 83% 

4.B 26   26 100% 

4.C 22   20 90,10% 

4.D 22   20 90,90% 

5.A 25   24 96% 

5.B 23   19 82,60% 

5.C 24   19 79,20% 

5.D 24   18 75,00% 

17 424 0 393   

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 
 

  

  
1. st. 2. st. 

Počet tříd 17 12 

Počet žáků 435 302 

Počet žáků na třídu 25,6 25,2 
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třída počet neprospěch vyznamen. procenta 

6.A 28   19 67,85% 

6.B 24   18 75,00% 

          

6.C 25   7 28,00% 

          

7.A 25   7 28,00% 

          

7.B 27   20 74,07% 

          

7.C 24 
 

4 16,60% 

          

8.A 25   8 32% 

8.B 24 

      
  4 16,60% 

8.C 24   13 54,16% 

9.A 28   9 32,14% 

          

9.B 24   16 66,66% 

          

9.C 27   9 33,30% 

12 305 1 134   

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 72.59% 

2018/2019 72.30% 

    -0,29 
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Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2018/2019 
 
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 2018/2019 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 

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 
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 

Burza sportovního vybavení 
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 
English Theatre – sedmáci pro druháky 
Hravé dopoledne – šesťáci pro třeťáky 
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Fyzikální pokusy – osmáci pro páťáky 
Projekt Matematická tělesa – deváťáci pro sedmáky 

2. stupeň Slavnostní vyřazení deváťáků 

 

Akce zaměřené na vytváření postojů žáků: 

ročník akce 

I. stupeň 

Program Jeden za všechny, všichni za jednoho – Paleta 

Projekt Kamarádství 

Program Evropa ve škole – DDM Beta 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

Projekt Moje město Pardubice 

Multikulturní výchova – celoroční projekt 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

Hravá prevence Etiketa 

Čtení se seniorem- Krajská knihovna Pardubice 

Krajský soud Pardubice - exkurze 

II. stupeň 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

Projekt rozvíjení pozitivního sociálního klimatu 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Neobtěžuj mě 

Program v rámci festivalu Jeden svět 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Neobtěžuj mě 

Minizahrádky DPS U kostelíčka 

Velikonoční tvoření pro 3 generace 

Soudní přelíčení – Chrudim 

Poslanecká sněmovna ČR - exkurze 

 

Akce zaměřené na ochranu zdraví: 

ročník akce 

I. stupeň 

Program Veselé zoubky 

Beseda PČR – dopravní výchova 

Vitamínový den – MK fruit 

Zebra se za Tebe nerozhlédne – PČR 

Vitamínový den- MK fruit 

Vitamínový den – MK fruit 

Projekt – Lidské tělo 

Putování za zdravým jídlem 

Dopravní výchova na dopravním hřišti 

II. stupeň 

Beseda PČR - drogy 

HoP – Hravě o pohlavně přenosných chorobách 

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 

I. stupeň 

Program PČR – Osobní bezpečí 

Program PČR – šikana, záškoláctví, zneužití tísňových linek 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Program PČR – šikana, týrání a zneužívání 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Nástrahy internetu – ABC Olšinky 

Nástrahy internetu – ABC Olšinky 

II. stupeň 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Sociální a osobnostní 

výchova 

Nástrahy internetu – ABC Olšinky 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Neobtěžuj mě 

Beseda – primární prevence šikany 

Projekt Sebepoznáním k bezpečnému klimatu – Neobtěžuj mě 

Beseda o závislostech 

Hop – Hravě o pohlavně přenosných chorobách 

Semiramis z.ú – dlouhodobý program primární prevence 

Beseda o závislostech 

Beseda PČR - kyberšikana 

Hrou proti AIDS – SZŠ Černá za Bory 

Když musíš, tak musíš – DDM Gorkého 

Semiramis z.ú – dlouhodobý program primární prevence 

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 

 

 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 2018/2019 dvanáct žáků v jedenácti různých třídách 

s postižením tělesným, více vadami, poruchou chování nebo autismem 

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

5.D, 6.B, 7.C, 9.B, 9.C). Od ledna 2017 ve škole pracují v rámci „Šablon“ 2 

školní asistentky. 

 

 

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. 
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SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH EKOVÝCHOVNÝCH AKCÍ PRO ŽÁKY, 

PRAVIDELNÁ ČINNOST 

 

 Jednodenní výjezdy a exkurze s ekotématikou 

 

I. a II. stupeň 

Botanicus  

Tepfaktor 1 denní program 

Marius Pedersen Exkurze 

Transform Exkurze 

 

 

 Školy v přírodě, ozdravné pobyty, vícedenní výlety 

 

1.A Cikháj - Žďárské vrchy- ozdravný pobyt  

1.B Orlické Záhoří - chata Bedřichovka - ozdravný pobyt  

1.C Škrdlovice - penzion Vysočina - ozdravný pobyt  

2.A Orlické Záhoří - chata Bedřichovka - ozdravný pobyt  

2.B Bor u Skutče, Záchranná stanice Pasíčka - ozdravný pobyt  

2.C Penzion Berany, Velké Hamry - ozdravný pobyt  

3.A Penzion OAZA, Loučná/ Desnou, 12.-17.5.2019-ozdr. pobyt 

3.B Penzion Podháj, Sedmihorky - ozdravný pobyt  

3.C Penzion OAZA, Loučná/ Desnou, 12.-17.5.2019-ozdr. pobyt  

4.A Bartošova pec, Frýdštejn - ozdravný pobyt  

4.B Orlické Záhoří - chata Bedřichovka - ozdravný pobyt  

4.C Český Ráj, Sedmihorky - ozdravný pobyt  

4.D Bartošova pec, Frýdštejn - ozdravný pobyt  

5.A Krkonoše - putování, výlet  

5.B Orlické hory, Chata Jedlová - ozdravný pobyt  

5.C Orlické hory, Chata Jedlová - ozdravný pobyt  

6.A Sněžné v Orlických horách - třídenní výlet  

6.B  Pec pod Sněžkou – ozdravný pobyt 

6.C Výlet Tanvald (Bozk. jeskyně, muzeum a výroba korálků)  

7.A Kemp Pecka- ozdravný pobyt 

7.B Školní výlet Stříbrný rybník  

8.A  Školní výlet - Škrdlovice 

8.C Lyžařský výcvikový kurz Dolní Morava  

9.A  Školní výlet - Škrdlovice 

9.B Školní výlet Sněžné v 0rlických horách  

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

 

I. stupeň 

Paleta 

Chovatel 
Mikrosvět 

Paleta Mikrosvět 

Paleta 
Jak to vidí nevidomí 

Jak se stát Robinsonem 

Gampa 

Lexikon lesních 

skřítků 

Stín krajiny 

Sdružení Tereza (Les ve škole, škola 

v lese) 

Paleta Mikrosvět 

II. stupeň 

Paleta 

 

Mikrosvět 

Bylinky 

Zdraví na talíři 

Tkaní 

Fishbank‘s 

Paleta 

 

 

 

 

Apolenka 

Mikrosvět 

Bylinky 

Zdraví na talíři 

Tkaní 

Fishbank‘s 

Ze života koní 

 

 

 

 Školní výukové projekty 

 

I. a  II. stupeň 

Dřeviny, bylinky 

Papír a jeho recyklace 

Plasty a jejich recyklace 

Plasty – kolekce Plastowski 

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

 

 

 

 Volitelné 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 
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 Zájmové kroužky 

 
6, 7. ročník (1 skupina) Chovatelský kroužek – kvůli rekonstrukci OU neotevřen 

Celoroční péče členů kroužku o zvířata v chovatelském koutku školy: 

- Péče o papoušky a andulky 

- Odchov mláďat papoušků  

- Péče o akvarijní rybičky 

 

 

 

3. Den Země – ukázka prací žáků z webových stránek školy 
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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 

charitativních akcí  

- 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 

- 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 – kvůli rekonstrukci OU v omezené míře 

- 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  
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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 

 

 

 

 

 

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 a údržbář sekají 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: Ovoce do škol 
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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 dokončena 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, případně 

LED osvětlení 

 

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  

 

 

9. Přínos prostoru školy pro veřejnost 

Využitelnost vytvořených digitálních učebních materiálů (DUM) z oblasti EVVO 

ostatními školami. 

Otevřenost školního hřiště každý všední den od 16 do 19 hodin pro širokou veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-studanka.cz/
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

v ZŠ Pardubice – Studánka  

ve školním roce 2018/2019 

 
Čerpáno (v roce 2018):   Kč 

Školení a exkurze 146 075,- 

Metodiky 21 381,- 

Odborné časopisy 5 256,- 

Celkem 172 712,- 

           

 

Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP 

školní rok 2018/2019 

 

1. pololetí 

 

Pedagogové DVPP-ONIV 

Kurz drátkování 

Jóga pro děti 

Brána jazyků 

Matematika prof. Hejného 

Kurz NJ 

Environmentální vzdělávání 

Specifické poruchy učení 

Zákoník práce 

 

 
 

 
Šablony 

Letní škola 

Čtenářská gramotnost 

Inkluzivní vzdělávání 

Čtyři kroky k inkluzivní škole 

 

 
 

 

 
Nepedagogové MmP 

Vema - mzdy 

Inventarizace 

Účetní závěrka 
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2. pololetí 

 

 

Pedagogové DVPP-ONIV 

Kurz zdravotníka  

Nápady pro VV 

Matem. prof Hejného 

Labyrint  

Role učitele v mat. prof. Hejného 

Hlasová krize  

Konference 2.st.  

Konference 1.st.  

Jak nevyhořet 

Metodici prevence  

Výchovný poradce  

Letní škola  

PC v AJ 

Formativní hodnocení 

 

 
Šablony 

Fraus – čtenářská gramotnost 

 

 

 

 Nepedagogové MmP 

Mzdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE  

Kurz asistence pedagoga - 1 
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Údaj e o aktivitách ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 

2018/2019 

 
I. Přehled akcí, organizovaných vyučujícími školy pro žáky  

 

 

1. pololetí 

 

1. třídy Apolenka – program Zvířátka na farmě 

Svatomartinská slavnost 

Jak Uhlíř Skoumal Svěrák - hudební pořad DDM Beta 

Zubní hygiena - preventivní program 

Dopravní výchova - preventivní program s PČR 

Africká pohádka - muzikoterapie 

Halloween-program žáků 6.A 

Maxipes Fík - pohádka DDM Beta 

Adventní čas a zvyklosti  – program DDM Beta 

Andělská křídla Ateliér HDD - výstava, výtvarná dílna 

Pečení perníčků - spolupráce s 2. stupněm (8.C) 

Školní knihovna – exkurze, spolupráce s p. uč. Skalickou 

2.třídy Plavecký výcvik 

Svatomartinská slavnost 

Jeden za všechny, všichni za jednoho -  EKOPALETA 

Preventivní program Zdravé zoubky 

Jak Uhlíř Skoumal Svěrák - hudební pořad DDM Beta 

Bouldering 

Geomag 

Saunování 

Bruslařský výcvik 

3. třídy Výlet do Dobříkova za Václavem Klofáčem (100 let republiky) 

Příběh animovaného filmu - VČM 

Sportovní dopoledne v Mělicích 

Koncert Komorní filharmonie Pardubice 

Uctění památky TGM - pomník v ul. Pod Zahradami 

VČD Pce – Maxipes Fík (říjen),  Budulínek z hudebky (leden) 

Ekocentrum Paleta – program Sucho 

Projekt Betlém - vytvoření vlastního betlému 3.A,C + výlet do 

Třebechovic pod Orebem –Muzeum betlémů 

Vánoční dílny s maminkami  

Maxipes Fík - pohádka ve VČD Pce 

Sucho -  program v Ekocentru Paleta 

Adventní výroba betlému se 4.C 

4. třídy Koncert Komorní filharmonie Pardubice – 100 let založení 

Československa 

Canisterapie - ukázková hodina 

Hobit- muzikoterapeutická pohádka 

Projekt Změň svět - mezigenerační setkání a  výroba adventních věnců 

v Domově pro seniory, Kino - pohádka Čertoviny 

Bouldering, Bruslení, Plavecký výcvik, Saunování 
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Projektový týden - 100 let Československa 

Adventní výroba betlému s 3.B 

Vánoční zpívání v kapličce ve Spojile, divadlo pro MŠ Korálek 

Pohádka Maxipes Fík - VČD Pardubice 

5. třídy Dopravní hřiště - dopravní výchova 2x, Svatomartinská slavnost 

Galerijní animace – Bez práce nejsou koláže 

Beseda s panem Šušlíkem - 1. světová válka 

Beseda s panem Šušlíkem - 2. světová válka 

100 let republiky - spolupráce 1. a 2. stupně 

Exkurze - Horní Bradlo  - výroba vánočních ozdob 

Listování - Soví zpěv, Saunování, Bouldering, Bruslení 

Kino – Čertoviny 

Dlouhodobý projekt 100 let republiky- Kniha republiky 

6.A Adaptační pobyt Mladočov, Dějepisná exkurze Archeopark Všestary 

Halloween pro 1. třídy - 6.A projekt v angličtině pro 1.A, B, C 

Duchové a Strašidla na Studánce (pomoc při organizaci) 

Adventní sobota (pomoc při organizaci), Exkurze Muzeum Smyslů, 

Praha 

Jump Park, Praha, Vánoční kino - Čertí brko 

6.B Pardubické střípky - Hrdinové hodní následování (září-listopad) 

Adaptační pobyt Daňkovice,Dějepisná exkurze Všestary 

Anglická knihovna- Bookshop Hradec Králové- čtení v anglickém 

jazyce a návštěva Bílé věže, Anglické divadlo Nika Theatre- Narnie 

Exkurze do Britského centra 

Vánoční zoo s průvodcem v angličtině a bádání v AJ 

Preventivní program – Kyberšikana, Vánoční kino - Čertí brko 

6.C Adaptační pobyt – Daňkovice, Dějepisná exkurze  - Všestary 

Anglické divadlo –Letopisy Narnie 

Výroba vánočních dárků z korálků - škola  

Vánoční exkurze do muzea a výroby hraček - Jiřetín p. B.,Vánoční 

kino 

7.A Nika Theatre – The Winter´s Tale (představení v angličtině) - 28.11. 

Zeměpisný pořad v KD Hronovická -Myamar – 3.12. 

Semiramis - preventivní program – 3.12.,Vánoční bruslení 19.12.  

Vánoční kino 21.12. 

7.B Oxford Bookshop čtenářská dílna v angličtině 

Nika Theatre – divadlo v angličtině (W. Shakespeare) 

Zoo Dvůr Králové - prohlídka v angličtině a bádání v angličtině 

Zeměpisná akce v KD Hronovická - Myamar 

Semiramis - preventivní program, Noc ve škole, Vánoční kino 

7.C Nika Theatre – The Winter´s Tale (představení v angličtině) - 28.11. 

Zeměpisný pořad Myamar – KD Hronovická - 3.12. 

Semiramis - preventivní program – 11.12. 

Předvánoční exkurze - svíčkárna Rodas Olomouc – 19.12. 

8.A Příběh animovaného filmu - VČM, CvČj8/1 (27.9.) 

Listování Soví zpěv (27.11.) 

8.B Pardubické střípky - Hrdinové hodní následování (září-listopad) 

Příběh animovaného filmu - VČM, CvČj8/1 (27.9.) 

Listování Soví zpěv (27.11.) 

8.C Příběh animovaného filmu - VČM, CvČj8/1 (27.9.) 
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Listování Soví zpěv (27.11.) 

9.A Básníci do škol (23.11.),Hrou proti AIDS( 30.11.) 

Veletrh středních škol a učebních oborů (2.11.) 

Úřad práce - beseda k volbě povolání( 28.11) 

Exkurze Drážďany - vánoční trhy ( 13.12.) 

Filmové představení Palach (21.12.) 

9.B Duchové a strašidla - pomoc při organizaci (2.11.) 

Básníci do škol (23.11.),Hrou proti AIDS( 27.11.) 

Veletrh středních škol a učebních oborů (2.11.) 

Úřad práce - beseda k volbě povolání( 28.11) 

Exkurze Praha - vánoční trhy ( 20.12.) 

Filmové představení Palach (21.12.),Sběrový den (26.9.) 

9.C Pardubické střípky - Hrdinové hodní následování (září-listopad) 

Veletrh středních škol a učebních oborů - Ideon Pardubice (2.11.) 

Duchové a strašidla - pomoc při organizaci (2.11.) 

Básníci do škol (23.11.),Hrou proti AIDS (27.11.) 

Úřad práce Pardubice – beseda k volbě povolání (28.11.) 

Předvánoční výlet - Neviditelná výstava Praha (18.12.) 

Třídnická hodina vedená školní psycholožkou (19.12.) 

Filmové představení Jan Palach (21.12.) 

ŠD Barevný den (soutěže), Malá pardubická    - překážkový závod    

100. let republiky, Leť, vlaštovko, leť, Mikulášská  diskotéka          

Projekty: Pojď, budeme kamarádi, Poznáváme Pardubice, Olympiáda 

naruby, Vánoční tvoření 

 

 

 

 

2. pololetí 

 

1. třídy 1.B - Masopust – výtv.dílna DDM Beta ,koncert DFS 

Perníček 

1.A.C - stavebnice Geomag ,Zvířátka a všechno živé-HDD at. 

1.B,C - Vynášení Morany ,1.A,B,C - komáři se ženili - VČD 

1.A,B,C – exkurze do kravína – Hostovice, Velik. pohádka 

1.B, C - Velikonoční výtvarná dílna DDM Beta 

1.A,B,C – beseda s policií ,1.A, C - Pyšná princezna - VČD 

1.A,C - vyhlídková plavba na lodi Arnošt z Pardubic 

1.A,B,C – Pancake day - spolupráce s 2.stupněm - 6.A 

1.B,C - výlet do Licibořic ,1.C - Stavebnice Geomag 

1.A,B,C- Pasování na čtenáře - Knihovna MO III. Dubina 

1.A - Lumpárium Pardubice 

2. třídy Kino - Úžasňákovi 2, Bubnování 

Scénické čtení - listování - Kluk, co se koupal s piraňami 

Výlet - Praha - Letiště Václava Havla ,Výcvik bruslení 

Horolezecká stěna ,Škola v pohybu ,Výlet – záb. park Fábula 

3. třídy Pravidelné aktivity školní psycholožky se třídou 3.A 

Krajská knihovna na Dubině (Můj domácí mazlíček) -

 3.A,B,C 

Ekocentrum Paleta – program Netopýři 3.A,C 
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Ekocentrum Paleta – program Zvuky přírody 3.B 

Listování s Lukášem Hejlíkem - Strýček Ludvík 

1000 let hudby- Baroko pro oko - VČD 

VČD - Komáři se ženili  - 3.C ,Muzikoterapeutická pohádka 

Preventivní program PČR – Šikana, Internet, Soc. sítě 

Beseda s Jindrou Hojerem ,Opera Jeníček a Mařenka - Praha, 

HD Karlín ,Projekt EDISON – Global Village - Kazachstán 

Plavba lodí Arnošt do Kunětic 3.A,C 

Exkurze v truhlářské dílně v Kostěnicích 3.B 

matematické soutěže - Logická olympiáda, Klokan, Pangea 

4. třídy Kino - Úžasňákovi 2, VČD - Pyšná princezna, fest. Jeden svět 

Scénické čtení - listování - Kluk, co se koupal s piraňami 

Výlet - Zábavný park Fábula ,Mob. planetárium - 

Neuvěřitelný vesmír ,Projekt EDISON – Global Village - 

Kazachstán ,Vynášení Morany, Výtvarný ateliér, Paleta, 

Baroko na oko (divadelní představení), Den Země (společný 

projekt s 6. A), Matematika pro školkáčky (společný projekt s 

MŠ Korálek) ,Mladý cyklista - Dopravní hřiště 

Matematické soutěže - Logická olympiáda, Klokan, Pangea 

Exkurze – Muzeum stříbra - Kutná Hora, Ekocentrum – 

Lovci mamutů ,Změň svět – mezig. setkání v Domově 

seniorů 

5. třídy Festival dokumentárních filmů Jeden svět ,Vynášení Moreny 

Program v knihovně Dubina, DDH – dopr. výchova VČD 

GAMPA - animační programy, Exkurze v knihařství 

Exkurze VIDA Brno ,ND Praha - Labutí jezero 

matematické soutěže - Logická olympiáda, Klokan, Pangea 

6. třídy 6.ABC: Listování - Usain Bolt-Můj příběh 9:58 

6.C - exkurze VIDA park Brno , 

6.A exkurze Všestary, Jump park a Muzeum smyslů Praha, 

Science centre VIDA Brno, Projekt “Halloween 

a Pancake Day” pro 1.třídy, Projekt “Po stopách prvočísel” a 

“Můj vysněný pokojíček, Orientační běh pro 1.B, Školní 

pohár Bouldering 2019, matematické soutěže - Logická 

olympiáda, Matematická ,olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, 

Pangea, Matematická soutěž MASO 

6.B - Literární soutěž - O pardubický pramínek 

Festival dokumentárních filmů Jeden svět - Projekce č. 2 

VČD Bílý tesák Krajská knihovna Pardubice - výběr knih 

7. třídy 7.A a 7.C - Den Země - ZOO Liberec a Botanická zahrada 

7.B - Školní Boulder Cup 

8. ročník matematické soutěže - Logická olympiáda, Matematická 

olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Pangea, Matematická 

soutěž MASO ,8.B - Literární soutěž - O pardubický 

pramínek 

Festival dokumentárních filmů Jeden svět - Anoteho archa 

Krajská knihovna Pardubice – Horory, Exkurze ČR 

Pardubice 

8.C Koncert Filharmonie Pardubice - Dům hudby 

Projekt Semiramis - Partnerské vztahy, Cyklovýlety 
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Elektrárny Opatovice a Podhůra, Exkurze Úřad práce - 

volba povolání 

Exkurze Norimberk 

9. třídy 9.A,B,C: Nika Theatre - anglické představení 

( The Secret Diary of Adrian Mole), Soutěž Mladý chemik - 

říjen-únor (Teorie velkého aquareaktoru) - červen exkurze 

Synthesia, Zvol si info, Exkurze Ostrava a Osvětim, Drugstop 

9.C - Literární soutěž - O pardubický pramínek 

Festival dokumentárních filmů Jeden svět - Exit 

Den Země pro 3.B, Krajská knihovna Pardubice – inf. lekce 

6. – 9. ročník Matematické soutěže - Logická olympiáda, Matematická 

olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Pangea, Matematická 

soutěž MASO,  Sportovní soutěže, okresní kolo PAMAKO, 

Pohár rozhlasu, Sběr starého papíru  3 x  třída 9.B 

8., 9. ročník výběr Projekt - Mladý chemik, OK biol. olympiády 

OK v basketbale CH+D, Turnaj v malé kopané 

Školní družina Projekt – Přelez, přeskoč, nepodlez, Pevnost Boyard 

Velikonoční tvoření – vítání jara 

Družinový „Slavík“, farma Apolenka 

Den naruby, Koloběžkiáda, Indiánský běh 

Středověk, Tajemství hradu – výtvarná soutěž 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

nových kolektivů, školy v přírodě 

 

Výcviky 
6., 7., 8. A LVK Dolní Morava 

8.B,C LVK Harrachov 

9. A Vodácký kurz Sázava 

Třídy:2.C, 1.B, 5.A,4.A,C,  4. 

B  

Zimní stadion  Výcvik v bruslení  

Třídy:1.A,B,C,2.C,3.B,5.C,D Plavecký bazén  Plavecký výcvik  

Třídy:2.A,B,C, 3.B, 4.A TJ Sokol Pardubice  Horolezecká stěna  
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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, 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   

 

 

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, Sv. Martin na bílém koni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

III.     Soutěže,  olympiády – účast a umístění žáků ZŠ Pardubice – Studánka ve 

školním roce 2018/2019 

 

Velké úspěchy žáků školy: 
Hezké výsledky v  matematické soutěži Klokan v kategorii Klokánek a Cvrček   

Ocenění v soutěži „Mladý chemik“ 

Výborné výsledky v matematické soutěži Pangea 

 

 
 
 

 

 

IV. Nabídka mimoškolních aktivit v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 

2018/2019 

 

 

Kroužky jsou vedené zaměstnanci školy nebo škola pronajímá prostory organizacím, 

jejichž zaměstnanci vedou kroužky ve škole  

 

název zájmového útvaru ročník místo konání čas konání vedoucí   

Florbal     1., 2. tělocvična úterý 14.35 - 15.20 zajistí DDM Alfa   

Florbal     3., 4. tělocvična 

středa 14.35 - 

15.20 zajistí DDM Alfa   

Florbal     4.,5. tělocvična pátek 7.05 - 7.50 zajistí DDM Alfa   

Florbal     6., 7. tělocvična úterý 7.05 - 7.50 zajistí DDM Alfa   

Florbal     8., 9. tělocvična středa 7.05 - 7.50 zajistí DDM Alfa   

Tenisový kroužek   1. - 4.  tělocvična 

středa 16.00 - 

17.00 V. Shejbal, t: 777623888 
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Sportovní hry    2. až 3. tělocvična 

čtvrtek 14.45 - 

15.30 J. Rybářová   

Atletika 1. - 6. ročník   1. - 6. tělocvičny 

pondělí 14.30 - 

15.30 atletický klub   

Basketbal    1., 2. tělocvična úterý 14.45 - 15.30  BK Pardubice, trenér T. 

Macela tel:777757512 

Basketbal    3.- 5. tělocvična 

čtvrtek 14.45 - 

15.30 

Power jóga 

  

  
1.-9. 

roč. 

gymnastický 

sál 

pondělí 15.15- 

16.00 

  

Hana Fuksová 

  

Power jóga 

  

  
1.-9. 

roč. 

gymnastický 

sál středa 15.15- 16.00 

Hana Fuksová 

  

Lat.-americké a standardní 

tance 

1.-2. 

roč. 

gymnastický 

sál středa 14.15-15.15 
www.tanecnicentrumpardubice.cz  

Hip hop a street dance       

čtvrtek 14.00 - 

15.00 
www.krouzky.cz  

  

Jóga           

čtvrtek 15.15 - 

16.15 
 tel. 777352263 

 Ak. kytara, angl. v hudbě, 

ukulele 3.- 9. Zápis v polovině září v učebně HV 

dle 

domluvy flétna     1.-9. 

hodiny budou probíhat v učebně 

HV nebo 

klávesy, zpěv 

 
1.-9. v učebně AJ v hlavní budově 

 
www.hudebni-skola.unas.cz  

Zobcová flétna 2. -  3. 

ročník 2. -  3. 2.C   

čtvrtek 15.15 - 

16.00 M. Baladová   

Zobcová flétna     4. 4.B   úterý 7,05-7,50 P.Pospíšil   

Zpívání  s Ivetou "Světlušky"  1. - 5. 
muzikoter. 

místnost 

pondělí 14,15 - 

15,00 I. Nováková   

Zpívání  s Ivetou "Světlušky"  1. - 5. 
muzikoter. 

místnost úterý14,15 - 15,00 I. Nováková   

Bubnování - 

muzikoterapie 1. - 5. 
muzikoter. 

místnost 

středa 14,15 - 

15,00   I. Nováková   

Bubnování  - 

muzikoterapie 1. - 5. 
muzikoter. 

místnost 

čtvrtek 14,15 - 

15,00   I. Nováková   

Keramika     1. třída 

keramická 

dílna úterý 15.00 - 16.15 M. Knollová   

Keramika     od 3. tř. 

keramická 

dílna úterý 16.15 - 17.30 M. Knollová   

Keramika     2.-3. 

keramická 

dílna 

středa 15.00 - 

16.30 M. Knollová   

Keramika     1. - 2. 

keramická 

dílna 

pondělí 15.15 - 

16.45 G. Koubková   

Keramika     od 3. tř. 

keramická 

dílna 

čtvrtek 15.15 - 

16.45 G. Koubková   

Quilling     2. - 6. hl. budova   

čtvrtek 15.00 - 

16.30   paní Hájková   

Angličtina pro 1. a 2. třídu 

ZAČ. 1. a 2.     úterý 14.00 - 15.00 
www.krouzky.cz  

  

Angličtina konverzace od 3. tř. 

  

  úterý 15.15 - 16.15 
t: 777 352 263 

  

Angličtina     

1. - 3. 

tř. 

  

  

čtvrtek 13.45 - 

14.30   
www.ucimesrdcem.cz  

http://www.tanecnicentrumpardubice.cz/
http://www.krouzky.cz/
http://www.hudebni-skola.unas.cz/
http://www.krouzky.cz/
http://www.ucimesrdcem.cz/
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Angličtina    

4. - 5. 

tř.     

čtvrtek 14.35 - 

15.20   

Angličtina     

2. 

stupeň     

čtvrtek 15.30 - 

16.15   

Šikulové     1. - 2. 2.B   

středa 15,15 - 

16,00 M. Jeníčková   

Lego     1.-5. 1.pavilon, 3.B pondělí 15,15-16,00 E. Špatenková   

Mladý elektrikář  ZAČ. od 2. tř.     

čtvrtek 14.00 - 

15.00 
www.krouzky.cz  

  

Mladý elektrikář  POK.       

čtvrtek 15.10 - 

16.10 
  

  

Vědecké pokusy ZAČ.       

středa 14.00 - 

15.00 
t: 777 352 263 

  

Vědecké pokusy POK.       

středa 15.10 - 

16.10 
p. Štěrbová,p. Schönbeková 

Fotografování         

pondělí 15.15 - 

16.15   

 

  

Veselá věda   

1. 

stupeň     úterý 14.00 - 15.00 

www.veselaveda.cz 

  

       

  tel. 605013319   

 

 

 

 

 

 

 

V. Získávání podkladů pro vlastní hodnocení školy 

 

Testování žáků – ve školním roce proběhlo: 

Testování  2018-2019 - 9. ročníky (SCIO), závěr:  

- V českém jazyce: máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. 

- V matematice: dle výsledků dosažených v matematice patří vaše škola mezi 

10% nejúspěšnějších škol v testování v ČR. 

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

studijních předpokladů vyplývá, že je ve vaší škole studijní potenciál žáků 

využíván dobře.  Výsledky žáků v testech jsou na vyšší úrovni, než jaká 

odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi 

dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 

http://www.krouzky.cz/
http://www.veselaveda.cz/
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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. 

 

Školní družina –  

1. pol. 

Barevný den (soutěže), Malá pardubická    - překážkový závod    

100. let republiky, Leť, vlaštovko, leť, Mikulášská  diskotéka          

Projekty: Pojď, budeme kamarádi, Poznáváme Pardubice, Olympiáda 

naruby, Vánoční tvoření 

Školní družina –  

2. pol. 

Projekt – Přelez, přeskoč, nepodlez, Pevnost Boyard 

Velikonoční tvoření – vítání jara 

Družinový „Slavík“, farma Apolenka 

Den naruby, Koloběžkiáda, Indiánský běh 

Středověk, Tajemství hradu – výtvarná soutěž 
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VII. Školní knihovna 
 

Statistika školní knihovny za školní rok  2018 / 2019 

Měsíc Počet půjčených titulů Počet osob (různých) 

Srpen 2018 25 14 

Září 55 28 

Říjen 82 42 

Listopad 110 60 

Prosinec 56 40 

Leden 2018 93 52 

1. pololetí 421 236 

Únor 52 30 

Březen 95 45 

Duben 61 39 

Květen 94 31 

Červen 37 31 

2. pololetí 339 176 

Celkem za školní rok 760 412 

 

Služby výpůjčky domů využilo 412 osob. Počet prezenčních výpůjček v rámci čtenářských 

dílen není evidován. 

V knihovně dále v tomto školním roce: 

6x  pracovala v knihovně každá třída 2. stupně v literární výchově ve čtenářských dílnách 

3x zde proběhla hodina literární výchovy ostatních ročníků 

8x společně navštívila knihovnu školní družina 

1 výstava knih  

138 půjčovních hodin 

 9 řad knih společně četlo 7 tříd 

Do evidence bylo zapsáno 15 nových knih 

Odepsáno bylo 4 knihy z důvodu opotřebovanosti a ztráty. 

Pracovníci knihovny:  K. Beranová, J. Oplatková, 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.  
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VIII. Školní jídelna 

 

Školní jídelna je součástí právního subjektu ZŠ Pardubice – Studánka. Kapacita jídelny je 725 

jídel denně.  

Díky projektu Pardubická karta mají žáci možnost ve stravovacím systému tuto kartu 

používat.     

Žákům byl umožněn elektronický výběr a odhlašování jídla prostřednictvím webu 

www.strava.cz. 

 

Náklady rodičů na jeden oběd v roce 2018/2019 činily: 

  6 – 10 let                 26,- Kč 

  11 – 14 let                28,- Kč 

  15 – let a dospělí               29,- 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. Této možnosti využívá asi 450 žáků školy. 

 

Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol (pro žáky 1. stupně). 

 

 

 

 
              

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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,  

 lidové běhy,  

 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,  

 předvánoční charitativní sbírka, charitativní celoroční akce – sbírání plastových 

víček. 

 

2. pololetí 

 Lidový běh Vaňka Vaňhy,  

 Pardubická devítka, 

 Den otevřených dveří školy,  

 sobotní lyžování v Deštném,  

  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. 

  Průběžně: 
 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 2018/2019 ze 

svého rozpočtu přibližně 167 000,- 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). 
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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 

 

Šestnáctý 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. 

 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole hloubková kontrola České školní 

inspekce. 

 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole inspekční kontrola na prošetření 

stížnosti. 

 

 

Protokoly všech kontrol jsou uloženy v ředitelně školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Výroční zpráva o hospodaření 

ZŠ Pardubice –Studánka 
za kalendářní rok 2018  – Magistrát města Pardubic 

 

 

Výnosy (příjmy) 

  
Kč 

Dotace MMP      6 237 100,00 

Dotace ÚMO Pardubice III 

 

15 000,00 

Celkem     6 252 100,00 

    Položka Název Účel Kč 

602 Tržby doplňková činnost Pronájmy, zájmová činnost 948 237,00 

602 Tržby hlavní činnost Výběr – stravné ŠJ, ŠD 4 071 845,00 

649  Jiné ostatní fondy Např. vrácené - teplo 307 793,71 

648 Zapojení fondů   51 200,00 

Celkem     5 379 075,71 

    Výnosy celkem     11 631 175,71 

    Náklady (výdaje) 

   Položka Název Účel Kč 

558, 501 Spotřební materiál   5 729 171,45 

502 Spotřeba energií   2 324 242,00 

511 Opravy, údržby   852 165,98 

518 Ostatní služby Služby, spoje 767 418,96 

521, 524, 527 Náklady školy,  Mzdy, odvody 924 390,00 

  doplňková činnost, ŠD     

549 Jiné ostatní náklady Poplatky, pojištění 304 130,87 

551 Odpisy - HIM   217 502,00 

Náklady celkem     11 119 021,26 

    Rekapitulace   Výnosy 11 631 175,71 

    Náklady 11 119 021,26 

    Rozdíl - rozděl. do fondů 512 154,45 

    Investice 

  
Kč 

V roce 2018 – dětské hřiště, el. kotel jídelna   347 142,00 

    Čerpání z fondů  

  
Kč 

Fond odměn - zapojen    51 200,00 

Rezervní fond – nebyl čerpán                        0,00 
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Výroční zpráva o hospodaření 

Základní škola Pardubice – Studánka 
za kalendářní rok 2018 – státní prostředky 

 

Výnosy (příjmy) 
   

Kč 

Dotace KrÚ 
   

36 543 928,00 

Dotace RP Podpora výuky plavání v základních školách        42 640,00 

Výnosy celkem 
   

36 586 568,00 

     
Položka Název Účel Kč 

558, 501 

Spotřební materiál 

Učebnice, metodiky, časopisy      307 977,00 

 

školní potřeby, pomůcky, 

knihy  

512 Cestovné 
 

     132 346,00 

518 Ostatní služby Školení      149 829,00 

521 Mzdové náklady Mzdy, motivační složky 26 144 561,00 

 
OPPP Ostatní osobní náklady      165 000,00 

 
Jiné sociální náklady Nemocenská        96 065,00 

524 Zákonné pojištění Zákonné odvody, zdrav., soc.   8 906 844,00 

527 Zákonné soc. nákl. FKSP, školení      570 685,00 

525 Jiné ostatní náklady Zákonné pojistné      111 181,00 

Náklady celkem 
   

36 584 488,00 

     
Rekapitulace 

 

 

 

Výnosy 36 586 568,00 

Náklady 36 584 488,00 

Rozdíl          2 080,00 
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Zapojení do rozvojových programů v ZŠ Pardubice – Studánka 

ve školním roce 2018/2019 

 
Škola se zapojila do rozvojových programů: 

 

Rozvojový program na celkovou rekonstrukci odborných učeben – financováno z EU. 

 

 

 

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

v ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2018/2019 

 
Ve škole proběhly 2 kurzy pro seniory v oblasti vzdělávání práce s ICT vedené vyučujícím 

školy – ve 2. pololetí šk. roku. Kurzy byly hrazeny z dotace ÚMO Pardubice III. 
 

 

 

Projekty realizované z jiných zdrojů v ZŠ Pardubice – Studánka 

ve školním roce 2018/2019 

 
1. Projekty, ve kterých byla ZŠ Pardubice-Studánka ve školním roce 2018/2019 s 

partnerem 
 

 

PROJEKTY V RÁMCI  OPVVV 

 

 

 
Výzva 63 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II 

k předkládání žádostí o podporu zjednodušených 

projektů do Operačního programu Výzkum, 

vývoj,  vzdělávání 

Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Příjemce: Základní škola Pardubice – Studánka,  

Pod Zahradami 317 

Název projektu: Pokračujeme ve společném vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010533 
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Hlavní cíle projektu: 

 

- Školní asistenti pro ZŠ i pro ŠD 

- Školní psycholog 

- Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ i v ŠD (matematická gramotnost, cizí 

jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, ICT, projektová výuka)  

 

 

 

 

 

 

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

dotací 

 
výše dotace využití dotace 

30 000 Kč z fondu Humanitní komise Rady 

MO Pardubice III 

5 000 Kč bylo využito na organizaci akce Den Země 

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 

5 000 Kč bylo použito na organizaci akce „Sv. Martin 

na Bílém koni“ 

5 000 Kč bylo použito na odměny žákům na závěr roku 

2018/2019 

 

 

 

Spolupráce  ZŠ Pardubice – Studánka ve školním roce 2018/2019 

s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole není odborová organizace. 
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