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A. PEDAGOGICKÁ ČÁST 

1. Charakteristika školy 
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je 
Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato 
výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje 
pro zájemce nadstandardní nabídka. Pro velký zájem otevíráme dvě třídy na 1. stupni, ve kterých 
poskytujeme zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik 
v 1. a 2. ročníku), od 2. ročníku lyžařský výcvik, podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním 
smyslem ovšem je výchova k samostatnosti a podnícení zájmu o školu.  
 
Ve školním roce 2019/20 škola vykazovala k 30. 6. 2019 ve 25 třídách celkem 618 žáků, z toho na 1. stupni 
jich bylo vzděláváno 367 a na 2. stupni 251. Výuka probíhala v 1. - 9. ročníku podle Školního vzdělávacího 
programu ŠTAFETA. 
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2. Učební plán 
1. - 9. ročník: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠTAFETA 
 
Třídy bez zaměření/Sportovní třídy 
 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9/7 8/7 8 9/8 8/7 4 5/4 4 4 
Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
Další cizí jazyk       2 2 2 
Rétorika a komunikace        1/0 1/0 
Matematika 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
Počítače     1 1    
Prvouka 1 2 3       
Přírodověda    1 1     
Vlastivěda    2 2     
Chemie        2 2 
Fyzika      2 2 2 1 
Přírodopis       2 2 2 1 
Zeměpis      2 2 2 1 
Dějepis      2 2 2 2 
Občanská výchova      1 1 1 1 
Rodinná výchova      1   1 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 2/1 2 2 2 1 1 2 
Praktické činnosti  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Volitelný předmět** 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1  1/2 1/2 1/2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

Týdenní dotace povinných 
předmětů 

20 21 25 26 26 29 30 32 30 

 
 
**Volitelné předměty:  
1. A, 1. B, 2. A, 2. B Pohybové a sportovní hry (2 hod. z toho 1 hod. plavání) 
3. A, 3. B, 4. A, B, 5. A, B Pohybové a sportovní hry (1 hod.) 
 
7. A  
Pohybové a sportovní hry (2 hod.) 
 
7. B, C 
Sportovní hry/Počítačová praktika (1 hod.) 
 
8. A  
Pohybové a sportovní hry (2 hod.) 
 
8. B 
Počítačová praktika/Sportovní hry (1 hod.) 
 
9. A 
Pohybové a sportovní hry (2 hod.) 
 
9. B 
Počítačová praktika/Sportovní hry (1 hod.) 
 



V ýr očn í  z prá v a  šk oly  z a  ro k  201 9 / 202 0  P ed a go g i ck á  čá st  

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 4 www.benesovka.cz 

3. Údaje o zaměstnancích školy 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovali ve škole: 
 
Ředitel:    1 
Zástupce pro 1. stupeň:  1 
Zástupce pro 2. stupeň:  1 
Třídní učitelé:   25 
Netřídní učitelé:  6 
Vedoucí vychovatelka:  1 
Vychovatelky:    6 
Asistent pedagoga:  6 
Školní psycholog:  1 
Školní asistent:   1 
Školní asistent ŠD  1 
Vedoucí jídelny:  1 
Kuchařky:   6 
Ekonomka:   1 
Mzdová účetní:    1 
Školník:   1 
Uklízečky:   5 
 
 

4. Údaje o přijímání dětí 
Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo 96 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla 
poskytována 115 žákům sportovních tříd 6. - 9. ročníku ZŠ. Do 6. ročníku bylo přijato 13 žáků z jiných škol 
okresu Pardubice, z toho 7 do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Na škole nebyl nikdo uvolněn 
z tělesné výchovy. 
 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
5.1. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště 

 
Přihlášku ke studiu z 5. ročníku podalo 11 žáků a ke studiu byli přijati 2 žáci, kteří nastoupí na Gymnázium 
Pardubice, Dašická 1083. Pro zájemce o studium bylo zajištěno skupinové zadávání inteligenčního testu. Test 
byl zadáván a vyhodnocen školním psychologem Mgr. Andreou Morchovou. 
 
Ve školním roce 2019/2020 ukončilo školní docházku z 9. tříd 59 žáků a 3 žáci ukončili 9 let školní docházky 
v nižším ročníku. 
 
Z toho bylo přijato na gymnázia a střední školy 52 žáků, na učební obory (bez maturity) 7 žáků z 9. ročníku 
a 2 žáci z 8. ročníku. Žák, který ukončil povinnou školní docházku v 7. ročníku, si přihlášku nikam nepodával. 
 

  9.ročník 8. ročník 7. ročník 5. ročník 

  maturitní učební učební učební maturitní 

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 
3 0 0 0 2 

Gymnázium,  Pardubice, Mozartova 449 
3 0 0 0 0 

Sportovní gymnázium Dany a Emila 
Zátopkových, Ostrava 

1 0 0 0 0 

Sportovní gymnázium, Pardubice, 
Dašická 268 

4 0 0 0 0 
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Obchodní akademie a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky, 
Pardubice, Štefánikova 325 

5 0 0 0 0 

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, 
Olbrachtova 291 

1 0 0 0 0 

Obchodní akademie, Střední odborná 
škola u a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Hradec Králové 
Pospíšiliova 365/9 

1 0 0 0 0 

Anglické gymnázium, Střední odborná 
škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. 

3 0 0 0 0 

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická a Vyšší odborná škola 
Pardubice 

5 1 0 0 0 

Střední škola cestovního ruchu a 
grafického designu, s.r.o. 

0 0 0 0 0 

EDUCA Pardubice - Střední odborná 
škola, s.r.o. 

0 0 0 0 0 

Gymnázium a Střední odborná škola 
Přelouč 

0 0 2 0 0 

Labská střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Pardubice, s.r.o. 

0 0 0 0 0 

Střední odborné učiliště plynárenské 
Pardubice 

2 0 0 0 0 

Střední průmyslová škola potravinářství 
a služeb Pardubice 

7 1 0 0 0 

Bohemia - Hotelová škola a Střední 
pedagogická škola a Základní škola s.r.o. 

1 0 0 0 0 

Střední průmyslová škola Chrudim 
2 0 0 0 0 

Střední průmyslová škola stavební 
Pardubice 

2 0 0 0 0 

Střední průmyslová škola chemická 
Pardubice 

1 1 0 0 0 

Střední zdravotnická škola, Pardubice, 
Průmyslová 395 

3 0 0 0 0 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště obchodu a služeb, 
Chrudim, Čáslavská 205 

1 0 0 0 0 

Střední škola zemědělská a Vyšší 
odborná škola Crudim 

0 2 0 0 0 

Střední průmyslová škola stavební, 
Hradec Králové, Pospíšilova třída 787 

1 0 0 0 0 

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo 
náměstí 250 

1 0 0 0 0 

Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o., 
Československé armády 274/55 

1 0 0 0 0 

Střední škola Sion High School Hradec 
Králové, Na Kotli 1201/27 

1 0 0 0 0 
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Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku Hradec 
Králové, 17. listopadu 1202/1 

1 0 0 0 0 

Střední průmyslová škola automobilní 
Holice, Nádražní 301 

0 2 0 0 0 

Vyšší odborná škola A Střední 
průmyslová škola dopravní Praha 1, 
Masná 18 

1 0 0 0 0 

Vojenská střední škola a Vyšší odborná 
škola Ministerstva obrany v Moravské 
Třebové, Jevíčská 937/7 

1 0 0 0 0 

Součet 
52 7 2 0 2 

Přihlášku si nepodával 
0 0 0 1 0 

CELKEM 
64 

 
 
 
 
 
5.2. Zpráva výchovné poradkyně 
 
Oblast profesní orientace 
 
Ve školním roce 2019/2020 si vycházející žáci mohli podat v 1. kole přijímacího řízení ke studiu dvě 
přihlášky, které obdrželi na naší základní škole s potvrzeným prospěchem.  
Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem se konaly jednotné přijímací zkoušky do oborů 
vzdělání ukončených maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výjimkou byly pouze 
obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění. 

Vzhledem k uzavření škol od 11. 3. byl stanoven v 1. kole přijímacího řízení pouze jeden termín jednotné 
přijímací zkoušky. Jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obor vykonal uchazeč na škole, kterou měl 
napsanou v přihlášce na prvním místě. Další změna, která žáky 9. ročníků čekala, se týkala změny v délce 

testu z ČJ – 70 minut a v testu z M – 85 minut.  

Žáci průběžně dostávali informace týkající se vyplňování přihlášek, jak postupovat při odevzdávání 
zápisových lístků, jak postupovat v dalších kolech přijímacího řízení. Na webových stránkách školy byly 
žákům i rodičům k dispozici informace k přijímacímu řízení.  

V rámci exkurzí žáci navštívili tyto střední školy: Gymnázium Pardubice Mozartova, Obchodní akademie 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pardubice, Střední průmyslová škola elektrotechnická 
a Vyšší odborná škola Pardubice, Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola 
s.r.o. 

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami vycházela z Doporučení ze ŠPZ. Na základě doporučení 
PPP či SPC byl zpracován Individuální vzdělávací plán, který se opírá o doporučení z PPP nebo SPC. S žáky, 
kteří měli v doporučení z PPP doporučenou Pedagogickou intervenci nebo Předmět speciálně pedagogické 
péče, pracovaly dyslektické asistentky nebo vyučující. Pedagogická intervence byla během školního roku 
doporučena 5 žákům, Předmět speciálně pedagogické péče byl doporučen 14 žákům, u některých však nebyl 
při kontrolním vyšetření znovu doporučen. Péče o děti byla zajištěna. Jedna vyučující ukončila Kurz 
reedukace specifických poruch učení, který organizovalo CCV zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Pardubického kraje. Žáci, kterým bylo doporučeno podpůrné opatření pedagogické personální 
podpory, spolupracovali s asistentem pedagoga. Jednalo se o 8 žáků (7 žáků 1. stupně a 1 žák 2. stupně). 
Kontrolu platnosti doporučení z PPP byla prováděna průběžně během školního roku. Na následné vyšetření 
bylo ve školním roce 2019/20 zasláno 30 žádostí. Na vstupní vyšetření bylo odesláno 13 žádostí. U dětí 
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ohrožených školním neúspěchem byly vypracovány plány pedagogické podpory. Ve škole probíhalo 
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem na 1. i 2. stupni. V případě potřeby se vyučující dětem 
věnovali mimo vyučování, dále probíhalo Doučování žáků ZŠ s OMJ - Projekt MMP. Dle doporučení z PPP 
nebo SPC byl zajištěn nákup speciálních pomůcek sloužících např. k eliminaci specifické chybovosti či 
nácviku nových dovedností. Pomůcky byly využívány v hodinách, při Pedagogické intervenci nebo 
v Předmětu speciálně pedagogické péče.  
 
 
5.3. Zpráva koordinátora ŠVP 
 
Ve školním roce 2019/ 2020 byli žáci vzděláváni dle ŠVP Štafeta. Až do uzavření škol v měsíci březnu 
probíhala výuka denní formou plněním výstupů ve všech ročnících a předmětech. Poté byla výuka převedena 
na distanční formu. Zde již výuka nebyla jednotná, protože každý učitel měl jiné podmínky a technické 
zázemí. Všichni učitelé zadávali práci pomocí webových stránek jednotlivých tříd. Velká část vyučujících na 
druhém stupni se postupně zapojila do Google Classroom, někteří vyučovali přes Skype, WhatsApp 
a Messenger. Všichni pedagogové komunikovali s žáky a rodiči přes mail. Dle doporučení ministra školství 
jsme se zaměřili na hlavní předměty – český jazyk, matematiku a cizí jazyk. Tyto předměty dostaly největší 
prostor. Výchovné předměty byly omezeny a jednotlivé výstupy naplňovány skrze doporučené weby, portály 
a projektové práce. Výstupy, které nebyly zcela naplněny, budou splněny během podzimu, kdy bude prostor 
pro doplnění a procvičení učiva. 
 
 
5.4. Zpráva metodika prevence rizikových jevů, hodnocení Minimálního preventivního 

programu 
 
Prevence rizikových jevů probíhala na základě školního dokumentu PP, jehož součástí je i program proti 
šikanování. Naší snahou bylo zvýšit odolnost žáků vůči rizikovým jevům, vést je ke zdravému životnímu stylu.  
Preventivní témata byla začleněna do výuky především v předmětech: český jazyk, prvouka, vlastivěda, 
přírodověda, biologie, občanská výchova, rodinná výchova, zeměpis, chemie, dějepis, anglický jazyk 
a  informatika. 
Pedagogové při výuce uplatňovali různé metody práce – skupinové činnosti, diskuse, dramatizace, rozhovory, 
besedy, referáty, projekty, sociální hry,… 
Žáci měli možnost navštěvovat zájmové kroužky ve škole i v družině. Účastnili se mnoha dalších aktivit 
(koncertů, výletů, exkurzí, soutěží, návštěvy knihovny, ÚP, Palety, dopravního hřiště, plaveckého výcviku, …) 
Významné byly i sportovní aktivity žáků. 
 
Ve školním roce 2019/2020 byly realizovány tyto preventivní programy: 
 
Adaptační blok 6. A, B, C 
ŠD – besedy s policií 
Dospívání aneb život plný změn – 6. ročník 
Na startu mužnosti – 6. ročník 
Besedy s policií – 1. i 2. stupeň  
Paleta – 1. i 2. stupeň 
Úřad práce – 9. ročníky 
Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN – 8. ročníky 
V síti: Za školou – 7. a 8. ročníky.  
Třídnické hodiny se uskutečňovaly minimálně 4x za rok.  
S problémovými žáky pracovala v průběhu roku školní psycholožka Mgr. Andrea Morchová, která se 
intenzivně věnovala třídní kolektivům i jednotlivcům. 
Třídní učitelé řešili v průběhu roku nevhodné chování, pošťuchování i schválnosti, které žáci mezi sebou 
prováděli.  Ve školním roce 2019/2020 se ve škole objevilo rizikové chování, povětšinou se jednalo 
o nevhodné chování mezi žáky, neplnění si školních povinností, zapomínání. Mnoho problémů si řešili TU 
sami. Závažnější rizikové chování bylo řešeno školním preventivním pracovištěm, což je školní metodička 
prevence, psycholožka, výchovná poradkyně.  
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Všechny negativní jevy byly prošetřeny za přítomnosti třídního učitele, metodika prevence či výchovného 
poradce a zaprotokolovány. Byly vyhodnoceny se všemi důsledky, případně kázeňskými opatřeními. Žáci byli 
opakovaně poučeni o závažnosti daného jevu, opětovně seznámeni se školním řádem. 
Závažnější negativní jevy byly prozkoumány celým preventivním týmem školy – ředitelka školy, metodik 
prevence a výchovný poradce. Spolu se školní psycholožkou. 
Škola spolupracovala s OSPOD. 
Od 11. 3. 2020 neprobíhaly ve škole žádné preventivní programy a neřešilo se žádné rizikové chování. Škola 
byla uzavřena nařízením vlády ČR. 

 
 

5.5. Zpráva školního koordinátora ekologické výchovy, hodnocení programu EVVO 
 
V průběhu školního roku 2019/2020 se všechny třídy zúčastnily ekologických výukových programů 
v Ekocentru Paleta zaměřených na globální problémy a ochranu životního prostředí. Účastnický poplatek byl 
žákům hrazen z financí získaných v programu podpory ekologické výchovy a osvěty magistrátu města 
Pardubice. V rámci dlouhodobého projektu Recyklohraní jsme třídili staré baterie a elektroodpad. Zapojili 
jsme se také do projektu „Věnuj mobil“. Ve třídách i v celé škole žáci využívali sběrné nádoby pro recyklaci 
papíru a plastů. Naše škola byla již několikátým rokem členem sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace 
komplexní ekologické výchovy). 

 
 

5.6. Zpráva školní družiny 
 

V průběhu školního roku navštěvovalo školní družinu 210 dětí z prvních až třetích ročníků. Činnost 
probíhala v sedmi odděleních. Kromě pravidelné každodenní činnosti se měli žáci možnost zapojit v šesti 
zájmových útvarech (Malý přírodovědec, Sportovní hry, Vaření, Hravé malování, Pohybové aktivity a Flétna 
pro zdraví). 

Družina organizovala výlety (Betlém Třebechovice, Hvězdárna Hradec Králové), kulturní, výtvarné 
a pracovně-technické programy, navštívila Muzeum kouzel Pardubice, Atelier HDD a kino. Před Vánocemi se 
uskutečnila tradiční Čertovská diskotéka, na kterou družina získala finanční příspěvek od Městského obvodu 
Pardubice V. Ve spolupráci se školou pomáhaly vychovatelky zajišťovat dozor a výcvik na školních 
pobytových akcích a sportovních soustředěních. Z prostředků vybraných za pobyt ve družině bylo vybaveno 
nově otevřené sedmé oddělení, byly obnoveny sportovní pomůcky, hry a hračky, výtvarné potřeby, zakoupeny 
časopisy, knihy, hrací koberce. Dětem byla hrazena doprava na výlety a pitný režim.  
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6. Údaje o výsledcích kontrol 
Dne 19. 6. 2019 byla provedena kontrola OSSZ zaměřená na plnění povinnosti zaměstnavatele 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění při odvodu pojistného na sociální zabezpečení na státní 
politiku zaměstnanosti za období 2016 – 2019. Nedostatky nebyly zjištěny. 
 
Ve dnech 17. – 20. 8. 2020 byla provedena kontrola hospodaření za roky 2017 – 2019 
kontrolní skupinou MMP. 
 
 

7. Aktivity školy 
Ve školním roce 2019/2020 probíhaly ve škole dvě velké rekonstrukce. Byly modernizovány odborné učebny 
(chemie/fyzika, matematika, počítačová učebna I, II a žákovská dílna) firmou Chrpa. Tento projekt byl 
spolufinancovaný EU a obsahoval i vybavení těchto učeben pomůckami. Současně ve škole probíhala druhá 
rekonstrukce – výměna elektrorozvodů (silnoproud a slaboproud). Z důvodu nedostatku učeben při 
probíhajících pracích byly dvě třídy (2. A, 2. B), přestěhované do Domova mládeže v Rožkově ulici a třída 4. C 
do Domu dětí Delta. Rekonstrukce trvaly od října 2019 do konce srpna 2020. Po tuto dobu neměli žáci 
k dispozici počítače, nebyl funkční rozhlas, telefony, kódování a podobně. 
 
Od 11. března 2020 byla škola z důvodu mimořádných událostí – epidemiologické situace pro žáky uzavřená. 
Po otevření od 25. 5. se ve škole učilo po skupinách v počtu 15. V tuto dobu výuky využilo cca 220 žáků. 
 
Do uzavření škol se ve škole konala burza sportovních potřeb a další aktivity. 
Celoročně třídy 1. stupně navštěvovaly programy Krajské knihovny Pardubice.  
Všichni žáci školy měli možnost účastnit se výukového programu v Ekocentru Paleta zdarma, který byl 
hrazen z dotace EVVO. 
Žáci 1. stupně sportovních tříd chodili pravidelně bruslit a na horolezeckou stěnu. 
 
Během školního roku se konala podzimní soustředění a lyžařské výcviky všech tříd se sportovním zaměřením. 
Jarní soustředění a školy v přírodě ostatních tříd byly z důvodu epidemiologické situace zrušeny. 
 
Škola spolupracovala s Univerzitou Pardubice s Mgr. Helenou Zitkovou, Ph.D. Studenti bakalářského 
studijního programu Anglický jazyk-Specializace v pedagogice chodili do třídy 4. B paní učitelky Mgr. 
Martiny Hezké na observace, kde si prohlubovali své profesní vnímání. Studenti magisterského studijního 
programu Učitelství anglického jazyka spolupracovali se třídou v rámci předmětu Sociální a pedagogická 
komunikace ve škole, kde si ověřovali své profesní kompetence. Někteří studenti zároveň vykonávali na ZŠ 
Benešovo náměstí průběžnou praxi. 
 
Od listopadu se na naší škole konal kroužek Poznáváme přírodu pro žáky 4. a 5. ročníků pod vedením 
zkušeného lektora, učitele SPŠCH. Cílem přírodovědného polytechnického kroužku bylo naučit děti 
zážitkovou a experimentální formou porozumět základním přírodovědným principům a jevům, které jsou 
každodenní součástí světa kolem nich. Náklady kroužku byly hrazené z rozpočtu projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II. 
 
Oslavili jsme 30 let od 17. listopadu 1989. Tento den je tučným písmem zapsán v naší historii. Žáci naší školy 
si se svými učiteli připomněli události dne, kdy se společnost vzepřela totalitnímu režimu a odstartovala 
Sametová revoluce. V některých třídách žáci zhlédli dobová videa a filmy, jinde si o dobách totalitního režimu 
povídali nebo vyráběli transparenty, poslouchali zakázané písně disidentů, ti nejmenší vybarvovali státní 
vlajku a vysvětlovali si její význam. Mnozí si zazpívali českou hymnu.  
 
 
Na podzim žáci 2. stupně vycestovali na poznávací zájezd do Polska. Navštívili město Krakov a Osvětim. 
Žáci školy mohli navštěvovat divadelní představení ve VČD v rámci celoročního předplatného. 
V únoru se konal Masopust, pořádaný MO 5. Naši žáci se ve vlastnoručně vyrobených kostýmech průvodu 
zúčastnili. 
 
Ani rekonstrukce nás nezastavila před oslavami vánočních svátků. V předvánočním týdnu žáci 2. stupně 
připravili pro žáky 1. stupně sportovní den. Žáci 2. stupně měli možnost utkat se ve volejbale se svými učiteli. 
O zpestření posledního dne se zasloužil Benešovský sboreček. Jak už je na naší škole zvykem, nejen ráno před 
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začátkem výuky žáci společně s paními učitelkami nám zazpívali a zahráli na přivítanou, ale navíc připravili 
koncert s vánočními písněmi pro žáky 1. stupně. 
 
 

8. Projekty EU 
Od 1. ledna 2019 je škola zapojená do projektu OP VVV „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – 
šablony pro MŠ a ZŠ II“ s názvem INKLUZE II. Cílem projektu je péče o žáky ohrožené školním 
neúspěchem a o žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Z nabídky šablon škola 
využívá šablony pro personální podporu, šablonu doučování a DVPP. 

Školní psycholog a školní asistent začleňovali do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření, poskytují 
podporu žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a žákům ohrožených školním neúspěchem. 
 
Cílem aktivity doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem bylo podpořit žáky ohrožené školním 
neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 
 
Kromě již zmíněných aktivit využíváme šablony ve školní družině a to na další vzdělávání vychovatelek a na 
projektové dny. 

9. Poradenské služby 
Stejně jako v letech minulých, působila i ve školním roce 2019/2020 na pozici školního psychologa Mgr. 
Andrea Morchová. Činnost psychologů ve školách je legislativně ukotvena ve vyhlášce č. 197/2016 Sb. Školní 
psycholog se věnuje činnosti diagnostické, depistážní, konzultační, poradenské, intervenční, metodické 
a vzdělávací. 

Na samém začátku školního roku proběhly adaptační programy pro žáky 6. ročníků, jejichž cílem bylo 
usnadnit žákům přizpůsobení se změnám přicházejících s přechodem na 2. stupeň, podpořit jejich vzájemné 
poznání, usnadnit aklimatizaci v nově vznikajících kolektivech a umožnit bližší seznámení s třídními učiteli. 
Byly využity různé techniky a aktivity pro podporu komunikace, nastavení spolupráce a upevnění dovedností 
přispívajících k pozitivní atmosféře ve třídách.  

Mezi nejvíce využívané služby poskytované školní psycholožkou patřily individuální konzultace.  Psycholožka 
poskytovala poradenskou konzultaci žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům. Realizovala 
v mimořádných případech krizové intervence. Dlouhodobá spolupráce se žáky probíhala vždy na základě 
udělení individuálního informovaného souhlasu jejich zákonnými zástupci. Nejčastěji byla v rámci 
individuálních konzultací řešena problematika interpersonálních vztahů ve školním i rodinném prostředí, 
dále potíže se zvládáním emočně náročných situací (zejm. při rozpadu rodiny či zdravotních obtížích) 
a  problémy se začleněním do kolektivu vrstevníků. Vyučující i rodiče průběžně přicházeli v situacích, kdy se 
u žáků projevovaly výukové či výchovné potíže. Psycholožka se věnovala problematice žáků ohrožených 
školním neúspěchem, ať již z důvodu oslabení dílčích kognitivních funkcí či náročné životní situace, v níž se 
aktuálně nacházeli.  Výše zmíněné konzultace měly převážně diagnostický a poradenský charakter, sloužily 
k nastavení spolupráce rodiny a školy, k plánování podpory žáka ze strany pedagogů či k navázání a zahájení 
spolupráce s dalšími odbornými pracovišti i institucemi. Školní psycholožka spolupracovala s Pedagogicko-
psychologickými poradnami v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, s Odborem sociálně právní ochrany dětí 
Pardubice, s Krizovým centrem v Chrudimi, se Střediskem výchovné péče Pyramida a odbornými lékaři 
v oboru psychiatrie a s kolegy pracujícími v oblasti klinické psychologie. V rámci běžných činností školní 
psycholožky docházelo pravidelně ke spolupráci se členy týmu školního poradenského pracoviště, tj. 
s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence. 

V průběhu školního roku probíhaly v rámci třídnických hodin v jednotlivých třídách preventivně zaměřené 
programy ke zlepšení vzájemných vztahů a klimatu ve třídách. Programů se účastnili třídní učitelé 
a v případě potřeby i školní metodička prevence. 

V lednu proběhlo skupinové testování žáků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích se zaměřením na 
studijní předpoklady jednotlivých uchazečů. S výsledky a z nich plynoucími doporučeními byli individuálně 
seznámeni jak žáci, tak jejich zákonní zástupci. 

V polovině měsíce března 2020, tedy v době, kdy vstoupila v platnost mimořádná opatření ve školství 
v souvislosti s koronavirem, poskytovala školní psycholožka nadále individuální intervence formou 
telefonické a e-mailové komunikace. Častými tématy konzultací byly optimální způsoby distanční formy 
výuky, množství a forma zadaných úkolů, zapojení jednotlivých žáků do výuky, rovněž i zajištění podpory pro 
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nespolupracující žáky. Psycholožka byla zapojena do řešení problémů vznikajících v rodinném prostředí 
žáků, zejm. v dysfunkčních rodinách, ve kterých karanténní opatření prohloubily krizi vzájemných vztahů. 
Věnovala se dalšímu sebevzdělávání za pomocí on-line přednášek z oboru psychologie a pedagogiky 
vztahující se zejm. k aktuální situaci a efektivním způsobům jejího zvládání. Psycholožka se zapojila 
prostřednictvím sociálních sítí do činnosti skupiny školních psychologů, ve které byly sdíleny osvědčené 
způsoby řešení náročných situací vhodné zejm. pro žáky, kteří byli aktuální situací nejvíce ohroženi 
a zasaženi.  

Během celého školního roku se školní psycholožka věnovala zvýšení profesních kompetencí, zúčastnila se 
vzdělávacích kurzů a odborných seminářů. Pravidelně docházela na setkávání školních psychologů 
Pardubického kraje. 
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B. EKONOMICKÁ ČÁST 

1. Příjmy 
 2019 
celkové příjmy: 42 550 tis. Kč 

z toho:  

Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) 4 763 tis. Kč 
Dotace ze státního rozpočtu (platy) 32 943 tis. Kč 
Dotace Evropský sociální fond 2 094 246 tis. Kč 
Rezervní fond 130 tis. Kč 
Fond odměn 207 tis. Kč 
Poplatky za čipy – školní jídelna 2 tis. Kč 
Dotace EVVO, kultura  28 tis. Kč 
Dotace na plavání 11 tis. Kč 
Dary od rodičů a sponzorů 45 tis. Kč 
Ostatní příjmy 19 tis. Kč 
Dotace MO 5 Pardubice 14 tis. Kč 
Dotace Úřad práce 0 tis. Kč 
Příspěvek od rodičů na školní družinu 379 tis. Kč 
Stravné – školní jídelna 2 544 tis. Kč 
Příjmy z doplňkové činnosti 391 tis. Kč 

2.  Výdaje 
 2019 

neinvestiční výdaje celkem 42 260 tis. Kč 

z toho:  

Státní:  
Náklady na platy zaměstnanců školy 23 540 tis. Kč 
2% do FKSP 477 tis. Kč 
OON 160 tis. Kč 
Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění 8 065 tis. Kč 
Učebnice, učební texty, učební pomůcky, plavání 384 tis. Kč 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 23 tis. Kč 
Nemocenská, cestovné, zákonné pojištění 274 tis. Kč 
Provozní:  
Energie 1 718 tis. Kč 
Vybavení učeben, kabinetů 516 tis. Kč 
Odpisy 308 tis. Kč 
Opravy a údržba 277 tis. Kč 
Ostatní náklady 1 406 tis. Kč 
Školní družina 379 tis. Kč 
Stravné - školní jídelna 2 544 tis. Kč 
Výdaje z doplňkové činnosti 266 tis. Kč 
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3. Doplňková činnost (obsaženo v bodu č. 1 a 2) 
 2019 
Celkové příjmy: 391 tis. Kč 

z toho:  

Pronájem tělocvičen a hřiště 315 tis. Kč 
Kroužky 60 tis. Kč 
Ostatní 15 tis. Kč 
  
Celkové náklady: 266 tis. Kč 

z toho:  

Mzdy 129 tis. Kč 
Zdravotní a sociální pojištění 22 tis. Kč 
Energie 98 tis. Kč 
Opravy, údržba, služby, poplatky 12 tis. Kč 
Učební pomůcky 0 tis. Kč 

 

4. Evropský sociální fond 
 2019 
Dotace 1 071 tis. Kč 
Spotřeba         1 071 tis. Kč 
Zůstatek              0 tis. Kč 

 

5. Hospodářský výsledek 
 
Z hlavní činnosti:     165 910,07 Kč 
Z doplňkové činnosti:    124 643,94 Kč 
Hospodářský výsledek celé organizace:  290 554,01 Kč 
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C. STATISTICKÁ ČÁST 

1.  Počty žáků ve škole  
(podle stavu k 30. 6. 2020) 
 

 
školní 
družina 1. stupeň 2. stupeň 

celkem škola 

Počet tříd 7 16 9 25 
Počet žáků 210 362 252 614 
Průměrný počet žáků na třídu 30 22,6 28 24,56 
Počet pedagogických pracovníků 7 17 17 41 
Počet pedagogických asistentek 0 5 1 6 

2. Statistika vzdělávacího procesu  
(statistika za II. pololetí) 
 

Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo 
1. 94 94 0 0 
2. 67 63 4 0 
3. 69 63 5 1 
4. 65 55 9 1 
5. 67 57 10 0 
6. 57 30 27 0 
7. 78 37 40 1 
8. 58 26 31 1 
9. 59 28 31 0 
Celkem 614 453 157 4 

3. Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny  
(statistika za II. pololetí) 
 

Výchovná opatření, 
neomluvená absence 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

2. stupeň z chování 1 0 0 
3. stupeň z chování 0 0 0 
Neomluvené hodiny 0 6 6 

4. Údaje o neprospívajících žácích 
 
 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Vykonali úspěšně opravnou zkoušku 1 0 1 
Nevykonali úspěšně opravnou 
zkoušku – opakují ročník 

0 0 0 

Nekonali opravnou zkoušku –
postupují do dalšího ročníku) 1 2 3 

Nepostoupili – opakují ze zdravotních 
důvodů 

0 0 0 

Nepostoupili, nekonali opravnou 
zkoušku - opakují ročník 1  1 
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5. Účast žáků v soutěžích 

Nejvýraznější úspěchy žáků: 
Kolektivy:  

Atletický čtyřboj základních škol Pardubického kraje – XVII. ročník: 
Žákyně 9. A 1. místo krajské kolo postup na 
republiku 

Liga škol - orientační běh    2kola – 2krát 1. místo 
Přespolní běh  1. místo Filip Haas kategorie IV   

 3. místo Klára Haasová – kat. III  
 dívky kategorie IV 1. místo - postup do krajského 
kola 

  2. místo krajské kolo (dívky kat IV)   
Olympiáda dětí a mládeže – florbal   2. místo v okrskovém kole (chlapci) 

účast v okrskovém kole (chlapci) postup do okresu 
1. místo v okresním kole (chlapci) 
1. místo v krajském kole (chlapci)  
postup na republiku  

Olympiáda dětí a mládeže – plavání   1. místo v regionálním kole (dívky) 
       1. místo v regionálním kole (chlapci) 
Olympiáda dětí a mládeže – Mikulášský turnaj   5. místo v okrskovém kole (chlapci) 
v košíkové      účast v okrskovém kole (dívky) 
Okresní přebor ZŠ v malé kopané   2. místo      
Minikopaná      8. místo 
O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic na 60 m 41 žáků, mnoho medailových pozic ve štafetách 
Skok daleký      11 žáků 7. A, 8. A, 9. A 

6 medailí a 1. místo 
Dětský maraton 2019 33 žáků, 2. místo 
 
 
Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků: 

Soutěž v anglickém jazyce   31 žáků 
      1. místo Michal Němec kat. 6. -7. roč. 
Den cizích jazyků    12 žáků 8. a 9. ročníku 6. a 7. místo 
Finanční gramotnost    žáci 8. a 9. ročníku školní kolo 

3 žáci – 9. B – 1. místo okresní kolo 
3 žáci – 9. B – krajské kolo -postup do celostátního kola 

Rozpočti si to4      4 žáci 8. A  
9. místo v krajském kole postup do republikového kola 

Dějepisná olympiáda    10 žáků školní kolo 2 postupující do okresního kola 
Zeměpisná olympiáda    42 žáků – 2. stupeň – školní kolo 
      Haasová Klára– 7. A – postup do okresního kola 
      Makovský Jan – 8. B – postup do okresního kola 
      Brožek Ondřej – 6. A – postup do okresního kola 
Přírodovědný klokan    20 žáků – 8. - 9. ročníku  
      Robert Kracík – 9. A - 1. místo 
      Jáchym Sádovský – 9. A – 2. místo 
      Markéta Křivková – 9. A – 3. místo 
Hledáme mladého chemika Sádovský Jáchym, Medveď Marian, Haas Filip žáci 9. roč. - 

postoupili do okresního kola 
Fyzikální olympiáda    Jáchym Sádovský – 9. A - 2. místo v okresním kole postup do 
      krajského kola kategorie E 
      Anežka Sádovská 9. A - 9. místo v okresním kole postup do 
      krajského kola kategorie E 
Pangea – matematická soutěž 29 žáků 

Robert Kracík 9. A – 7. místo v kraji, Haas 9. A – 10. místo 
v kraji, Haasová 7. A – 7. místo v kraji 
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 Žáci 7. ročníku se účastnili v Hradci Králové dalšího ročníku dětského maratonu  - World Marathon 
Challenge. Umístili se na krásném 2. místě.    

6. Další stručný komentář 
 Prostory školy byly plně vytíženy. 
 Velmi aktivní a dobrá byla práce Školního sportovního klubu. 
 Se žáky s vývojovou poruchou pracovaly dyslektické asistentky. 
 Žáci měli možnost 4x ročně objednat v Klubu mladých čtenářů Albatros knihy z aktuální nabídky. 
 Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled 

o čerpání těchto prostředků). 
 Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic 

Pedagogicko-psychologickou poradnou 
Službou škole 
ČSTV Pardubice 
Městskou policií 
Obvodem V 
Krajskou knihovnou Pardubice 

 Do 10. 3. 2020 byl pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině. 
 Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol. Žáci 1. i 2. stupně dostávali zdarma 1x týdně 

ovoce nebo zeleninu a mléko nebo jogurt. 
 Byly průběžně aktualizovány www stránky školy. 
 Od ledna 2018 je školská rada ve složení: Mgr. Martin Skřivánek, Mgr. Vendula Horálková, Ing. Jana 

Harvánková, Mgr. Milan Randák, Mgr. Zora Paarová a Mgr. Zdenka Jírková. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2019/2020 byla na DVPP využita částka 12 tis. Kč ze  státního rozpočtu a 17 tis. z dotace EU. 
Na školení provozních zaměstnanců bylo vyčerpáno 13 tis. Kč z provozních prostředků. Všichni pedagogové 
byli proškoleni na Rizika virtuální komunikace (kyberšikana, sexting apod.): 
 
Právo ve školství a prevence kriminality 4 

Učitelé biologie sobě  
Praktická biologie 2020  
Výuka předmětu Volba povolání v základní škole 

8 
Jak se připravit na inspekci 7 
Konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 8 
Jak se připravit na inspekci 7 
Kurz reedukace specifických poruch učení 32 
Formativní hodnocení v praxi  
Prevence sebepoškozování dětí a mládeže II  
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce 8 
Certifikát trenéra českého atletického svazu - trenér 3. třídy  
Využití výukových pomůcek GeoBoards a tvorba vlastních úkolů 2 
Formativní hodnocení v praxi  
Vyhláška 50  
Zdravotník zotavovacích akcí 40 
Vyhláška 50  
Workshop Fyziky Experimenty a laboratorní práce  
Vyhláška 50  
Certifikát trenéra českého atletického svazu - trenér žactva 20 
Čtení v první třídě - Od písmen k čtení s porozuměním 8 
Prevence sebepoškozování dětí a mládeže II  
Informační seminář ke společnému vzdělávání - Učitel v průniku školy a sociální 
oblasti aneb jak nastavit systém pomocia podpory 4 
Oblastní workshop 4 

Matematika pro život - základní školy 8 
Certifikát trenéra českého atletického svazu  
Matematika a hudební pohybová výchova 8 
Oblastní workshop 4 
Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole 1 

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů 1 
Využívání písní ve výuce anglického jazyka 8 
Čtenářská gramotnost v praxi při besídkách ke Dni matek 8 
Základní kurz školního lyžování 32 
Základní kurz školního lyžování 32 
Rizika virtuální komunikace 7 

 
 

8. Trend vývoje 
 udržení spolupráce sportovních tříd – podpora činnosti ŠAK 
 začleňování výpočetní techniky do výuky 
 využívání interaktivních tabulí a vyhledávání informací na internetu 
 budovat podmínky pro trávení volného času dětí ve škole a okolí  
 zvýšený důraz na vztahy mezi žáky a mezi učiteli a žáky, důsledné řešení problémů a práce 

s problémovými žáky, vhodný výběr besed 
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 prevence šikany, kyberšikany 
 recyklace papíru a plastů, baterií a drobných elektrospotřebičů 
 vyzdvihovat vzorné žáky – 2x ročně probíhá odměňování žáků 
 důraz i na prevenci rizikových jevů ve společnosti 
 zvyšování kvality výuky jazyků 
 více se zaměřit na nadané žáky 
 důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s novými IT technologiemi 
 podpora IT , zaškolení pedagogického sboru na on-line výuka 
 zapojování do výzev EU OPVK 
 

9. Školní jídelna  
(podle stavu k 30. 6. 2019) 
 
Po celý rok měli žáci možnost výběru ze dvou jídel a objednávání stravy přes internet.  
 

 Počet 
Kapacita jídelny 630 
Počet strávníků 500 
Přepočtený počet pracovníků 7 

 
 
 

V Pardubicích dne 3. října 2020 
 

 
_____________________________ 

  Mgr. Ema Jičínská 
       ředitel školy 
 
Schváleno pedagogickou radou 5. října 2020 
Schváleno Školskou radou 30. září 2020 
 


