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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 na 2. stupni 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. Škola spolupracuje se 
Školním atletickým klubem, který je vedený Českým atletickým svazem. Žáci sportovních tříd 2. stupně mají 
týdně 4 – 6 hodin atletické přípravy pod vedením trenéra. 
 
Ve školním roce 2021/22 škola vykazovala k 30. 6. 2021 ve 27 třídách celkem 675 žáků, z toho na 1. stupni 
jich bylo vzděláváno 365 a na 2. stupni 265. 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 5/4 4 
Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
Další cizí jazyk       2 2 2 
Matematika 4 4 5 5 5 4 5 5 5/4 
Počítače     1 1    
Prvouka 1 2 3       
Přírodověda    1 1     
Vlastivěda    2 2     
Chemie        2 2 
Fyzika      2 2 2 2 
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 31 

 
 
**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, C 
Počítačová praktika/Sportovní hry (1 hod.) 
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3. Údaje o zaměstnancích školy 
 
Ve školním roce 2020/2021 pracovali ve škole: 
 
Ředitel:    1 
Zástupce pro 1. stupeň:  1 
Zástupce pro 2. stupeň:  1 
Třídní učitelé:   27 
Netřídní učitelé:  10 
Vedoucí vychovatelka:  1 
Vychovatelky:    8 
Asistent pedagoga:  9 
Školní psycholog:  1 
Vedoucí jídelny:  1 
Kuchařky:   7 
Ekonomka a mzdová účetní: 1 
Asistentka ředitele:  1 
Školník:   1 
Uklízečky:   6 
 
 

4. Údaje o přijímání dětí 
Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo 85 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla 
poskytována 116 žákům sportovních tříd 6. - 9. ročníku ZŠ. Do 6. ročníku bylo přijato 24 žáků z jiných škol 
okresu Pardubice, z toho 8 do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Na škole byla jedna žákyně 
uvolněna z tělesné výchovy. 
 
 

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

Ve školním roce 2021/2022 ukončilo povinnou školní docházku 80 žáků, z toho 2 žáci v osmém ročníku. 
 
Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště 
 
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083      4 žáci 
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449      3 žáci 
Gymnázium Vysoké Mýto       1 žák 
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291    1 žák 
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268     3 žáci 
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč     7 žáků 
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové    1 žák 
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a  
Vyšší odborná škola, s.r.o.       2 žáci 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,  
Pardubice, Štefánikova 325       2 žáci 
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola 
Pardubice         2 žáci 
Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o.   2 žáci 
DELTA-Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.    1 žák 
Střední škola automobilní Holice      6 žáků 
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště  
Pardubice, s.r.o.        3 žáci 
Střední zdravotnická škola Pardubice      4 žáci 
Střední zdravotnická a sociální škola, Chrudim     1 žák 
Střední průmyslová škola stavební Pardubice     6 žáků 
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice     1 žák 
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice   5 žáků 
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Bohemia-Hotelová škola a Střední pedagogická škola a  
Základní škola s.r.o.        1 žák 
Střední průmyslová škola chemická Pardubice     5 žáků 
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim   3 žáci 
Střední průmyslová škola Chrudim      2 žáci 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hradec Králové, Vocelova 1338       1 žák 
EDUCA Pardubice-Střední odborná škola, s.r.o.     2 žáci 
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň     1 žák 
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové    1 žák 
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola  
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové  1 žák 
TRIVIS-Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola  
bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. Jihlava    1 žák 
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a  
nábytku Hradec Králové       1 žák 
Střední škola mediální grafiky a tisku, Praha     1 žák 
Střední škola zemědělská a veterinární, Lanškroun    1 žák 
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, 
Litomyšl, Komenského nám. 22       1 žák 
Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.      1 žák 
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1      1 žák 
Střední škola Sion High School, Hradec Králové     1 žák 
 
Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
 
Přihlášku ke studiu z 5. ročníku obdrželo 12 žáků (5. A 2 žáci, 5. B 5 žáků, 5. C 5 žáků), někteří žáci si podání 
přihlášky na víceleté gymnázium rozmysleli. Ke studiu byli přijati 2 žáci (1 z 5.A a 1 z 5.C).  
 
 

5.2. Zpráva výchovné poradkyně 
 
OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE 
 
Žáci 9. ročníků a žáci, kteří splnili povinnou školní docházku v 8. ročníku, byli průběžně informováni o 
nabídkách SŠ, o způsobu podání přihlášek ke studiu, o průběhu přijímacího řízení, o termínech odevzdávání 
přihlášek na SŠ, o termínech přijímacích zkoušek, o možnosti podání odvolání, o průběhu 2. a dalšího kola 
přijímacího řízení. Pozornost byla věnována také žákům 5. ročníku, kteří se hlásili na víceletá gymnázia.  
Na webových stránkách školy byly rovněž zveřejněny všechny důležité informace o přijímacím řízení a 
profesní volbě. 
 
Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Školní rok začal adaptačním blokem pro žáky 6. ročníků pod vedením třídních učitelů a školní psycholožky. 
Cílem byla adaptace žáků spojená s přechodem na 2. stupeň, začlenění nových žáků do třídního kolektivu, 
poznání nové třídní učitelky, vedení žáků ke spolupráci, vzájemnému poznání a sebepoznání. Vzhledem 
k tomu, že ve školním roce 2020/21 probíhala distanční výuka, adaptační bloky proběhly i v 7. ročníku. 
Práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami vycházela z Doporučení ze ŠPZ.  
Na základě doporučení PPP či SPC byl zpracován Individuální vzdělávací plán. Ve školním roce 2021/2022 
bylo podle IVP vzděláváno 17 žáků.  
Jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byl zařazen podle doporučení ŠPZ 
předmět speciálně pedagogické péče, který byl zaměřen na rozvoj grafomotorických dovedností, vizuálně 
percepční dovednosti, sluchového vnímání, prostorové orientace, případně dalších oblastí vycházejících 
z konkrétních obtíží žáka. Během celého školního roku se reedukace zúčastnilo 17 žáků.  
Žáci, kterým bylo doporučeno podpůrné opatření pedagogické personální podpory, spolupracovali 
s asistentem pedagoga. Jednalo se o 7 žáků 1. stupně a 3 žáky 2. stupně.  
Na následné vyšetření bylo ve školním roce 2021/22 zasláno 28 žádostí. Na vstupní vyšetření bylo odesláno 
27 žádostí, jedna žádost se týkala domácího vzdělávání. 
Po celý školní rok probíhalo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem na 1. i 2. stupni. V případě 
potřeby se vyučující dětem věnovali mimo vyučování.   
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5.3. Zpráva metodika prevence rizikových jevů, hodnocení Minimálního preventivního 

programu 
 
Školní rok 2021/2022 byl rokem návratu všech žáků do školních lavic, ke klasické prezenční výuce. Po dvou 
letech spojených se všemi komplikacemi, které covidová doba přinesla, byli všichni šťastní, že již nemusí řešit 
žádné problémy s počítačem, připojením k internetu a ostatními záludnostmi, které on-line výuka přinášela. 
Objevila se ale samozřejmě řada nových problémů souvisejících s návratem žáků do školních lavic.  
Pro řadu žáků nebyl tento návrat jednoduchý, stála před nimi celá řada situací, které výuka z domácího 
prostředí nepřinášela a nebyli na ně zcela připraveni.  Všichni se museli plně začlenit do školních kolektivů a 
zvyknout si na každodenní režim, který s povinnou školní docházkou souvisí. Snahou nás všech pedagogů 
bylo žákům proces plnohodnotného návratu do škol co nejvíce ulehčit. Všichni jsme se snažili a stále snažíme 
zvýšit odolnost žáků vůči rizikovým jevům, se kterými se v běžných situacích mohou setkat a rovněž je vést ke 
zdravému životnímu stylu.  
Tak jako každoročně na naší škole probíhala prevence rizikových jevů na základě školního dokumentu MPP, 
jehož významnou součástí je i program proti šikanování. Byla realizována řada preventivních programů. Žáci 
absolvovali např. besedy na úřadu práce pro deváté ročníky, návštěvy ekologického centra Palety, besedu o 
EU, přednášku o HIV/AIDS, benefiční edukační program Lidská práva, návštěvy instituce Paměti národa či 
program dental prevention. Preventivní témata byla začleněna také do výuky, především v předmětech: český 
jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, biologie, občanská výchova, rodinná výchova, zeměpis, chemie, 
dějepis, anglický jazyk a informatika. Žáci měli také možnost navštěvovat zájmové kroužky ve škole i 
v družině. Účastnili se mnoha dalších nejen sportovních aktivit. Pedagogové při výuce uplatňovali různé 
metody práce – skupinové činnosti, diskuse, dramatizace, rozhovory, besedy, referáty, projekty, sociální hry, 
… 
Přesto všechno se i na naší škole vyskytla u některých žáků celá řada nevhodného chování.  Nejen třídní 
učitelé během školního roku řešili s žáky především opakované vyrušování při hodinách, „pošťuchování“ o 
přestávkách a řadu dalších věcí, které byli žáci po návratu do školních lavic schopni vymyslet a zkoušet. 
Závažnější negativní jevy byly bezprostředně prošetřeny za přítomnosti třídního učitele, metodika prevence, 
výchovného poradce či školní psycholožky, která s problémovými žáky cíleně pracovala v průběhu celého 
školního roku. Následně byly tyto negativní jevy vyhodnoceny se všemi důsledky, případně kázeňskými 
opatřeními. Žáci byli rovněž opakovaně poučeni o závažnosti daného jevu a opětovně seznámeni se školním 
řádem. 
Na závěr školního roku proběhly ve všech třídách na druhém stupni besedy s Městskou policií Pardubice. 
Tyto besedy byly velmi zajímavé a pro děti přínosné. Rovněž i nám pedagogům přinesly konkrétní informace 
o tom, v jakých oblastech se na naší škole objevují největší problémy.  A právě na tyto oblasti se budeme 
muset v příštím školním roce detailněji zaměřit. 
V průběhu školního roku probíhaly ve všech třídách třídnické hodiny. 
 
 

5.4. Zpráva koordinátora ŠVP 
 
Ve školním roce 2021/2022 byli žáci vzděláváni dle ŠVP Štafeta. Během celého školního roku se naplňovaly 
jednotlivé výstupy pro dané ročníky. Byl brán zřetel na dostatečné procvičování a prohlubování učiva tak, aby 
si žáci upevnili své znalosti. I přesto, že výuka probíhala převážně prezenčně, nadále využíváme prostředí MS 
Teams. Učitelé sem ukládají soubory pro žáky a navzájem spolu přes tuto platformu komunikují. I tímto 
způsobem podporujeme digitální gramotnost našich žáků. 
Pedagogové se sebevzdělávali ve svém oboru a nové poznatky přinášeli nejen do výuky, ale seznamovali 
s nimi i své kolegy v rámci předmětových komisí. 

5.5. Zpráva metodika ICT 
 
Ve školním roce 2021/2022 byla distanční výuka pouze ve třídách, které byly v karanténě. Všichni učitelé 
měli k dispozici notebook a učili prostřednictvím aplikace Teams. V případě, že polovina třídy byla ve škole, 
učitelé učili hybridně. 
 
Během školního roku byly vybaveny další 4 učebny interaktivními tabulemi, z toho 2 na 1. stupni a dvě na 2. 
stupni. 
 
Učitelé se připravovali na nový školní vzdělávací program, ve kterém je rozšířena výuka informatiky od 4. 
ročníku a na zapojení digitalizace a informačních technologií do ostatních předmětů. 
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Nejvíce při výuce byly využívány tablety ve 1. C., 2. C, 3. A, 4. A a příležitostně na 2. stupni. 
 

 
 

5.6. Zpráva školního koordinátora ekologické výchovy, hodnocení programu EVVO 
 
Naše škola je zapojena do programu M.R.K.E.V. (síť škol se zájmem o ekologickou výchovu). V rámci tohoto 
programu i nadále třídíme drobný elektroodpad a plasty. Došlo ke zrušení košů na tříděný odpad ve třídách 
z důvodu nevhodného zacházení žáky. Nyní jsou k dispozici plastové kontejnery na chodbách, které jsou 
pravidelně vyprazdňovány žáky 9. ročníku. 
V rámci vyhlašování grantového řízení města Pardubic v oblasti EVVO jsme získali dotaci na návštěvu 
ekologického centra Paleta. Každý ročník se zúčastnil vybraného programu. 
Žáci 9. ročníku se zúčastnili Výukové vycházky lesem s lektorem v rámci Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání v ORP Pardubice II, kde se seznámili s různými ekosystémy a přeměnou okolní krajiny.  
V letošním roce se naše škola zapojila do biologické olympiády na téma Jak přežít zimu. Žáci v rámci přípravy 
na okresní kolo připravovali vstupní úkoly.  
V rámci přírodopisu a environmentální výchovy byl v letošním roce otevřen přírodovědný kroužek, kde žáci 
např. vyráběli hmyzí hotel, zabývali se možnostmi úspory energie a vody ve škole, analyzovali různé druhy 
vody.  
V rámci projektového Dne Země se žáci seznámili s globálními, ale i místními problémy ekologického 
charakteru. 1. – 3. ročníky pracovaly pod dohledem třídních učitelů. Žáci 9. ročníku si připravili pro mladší 
žáky (4. a 5. ročníky) stanoviště, kde např. představili možné alternativy ekologicky šetrných náhražek v 
kosmetice, při balení svačin do školy, vysvětlili, které odpadky třídíme a jak předcházet jejich vzniku. Žáci 
druhého stupně se věnovali tématům po ročnících (voda, ohrožení živočichové a rostliny, ekologické značky a 
výrobky a globální problémy).  
.  

 
 

5.7. Zpráva školní družiny 
 
Školní družinu navštěvovalo v průběhu školního roku 224 dětí z prvních až třetích ročníků. Činnost probíhala 
v devíti odděleních. Za pobyt dítěte ve družině byl vybírán poplatek 200,- Kč za měsíc. 
Za vybrané prostředky bylo vybaveno pomůckami, hračkami a nábytkem deváté oddělení, byly obnovovány a 
doplňovány sportovní pomůcky, hračky, výtvarné potřeby a koberce. Dětem byla hrazena doprava na 
družinové výlety. V průběhu školního roku absolvovala družina dva výlety do Třebechovického muzea 
betlémů, výlet do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a výlety do Zooparku Stěžery. Navštívili jsme 
Pohádkovou zahradu v Jesničánkách, ekocentrum Paleta, hvězdárnu v DDM Delta a kino. V době adventu 
jsme pro děti připravili mikulášské besídky, na zahradě proběhl přírodovědný vánoční program „Živý betlém“ 
s ukázkou zvířat. V rámci polytechnické výchovy děti pracovaly se dřevem v Dřevíčkové dílničce pana 
Pilnáčka. Den dětí jsme oslavili soutěžním odpolednem, na závěr roku jsme se rozloučili společným 
karnevalem. Od října do června probíhala činnost v sedmi zájmových útvarech (Jogínci, Vaření, Hravé 
malování, Flétna pro zdraví, Sportovní hry, Hvězdáři a Tanečky se Sabinou). Ve spolupráci se školou 
pomáhaly vychovatelky zajišťovat dozor a výcvik na školních výletech, pobytových akcích a sportovních 
soustředěních.  
 
 

6. Účast žáků v soutěžích 

Nejvýraznější úspěchy žáků: 

Přírodovědné soutěže: 
 
Přírodovědná poznávací   43 žáků, 12 žáků postoupilo do okresního kola DDM Delta 
 
Biologická olympiáda    6 žáků, 2 žáci postoupili do okresního kola 

Adéla Koppová (kategorie C) 17. místo 
Matouš Klejch (kategorie D) 15. místo 

 
Zeměpisná olympiáda    školní kolo (účast 27 žáků) 
      okresního kola: 
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      6. ročník: Kadaně Matěj 6. A 
Hlavatý Tomáš 6. A 
Ivo Max Bureš 6. A 

      7. ročník: Šmíd Jakub 7. C 
      8. ročník: Horálková Aneta 8. A 
      9. ročník: Jan Marel 9. B 
      krajské kolo: Šmíd Jakub 7. C  
 
Přírodovědný klokan    19 žáků 

1.-2. místo: Šelembová Michaela 9. C a Marel Jan 9. B 
      3. místo: Koppová Adéla 8. B 
 
Mladý chemik  65 žáků 9. roč., postup do dalšího kola: 
  Haasová Klára, Macák Erik, Špaček Adrien 
 
Fyzikální olympiáda Ondřej Brožek – 8. A - 8. místo v okresním kole  

Tereza Brabcová 9. B - 16. místo v okresním kole 
27. v krajském kole 
 

Chemická olympiáda Modlíková Eliška – 9. B – 12. místo v okresním kole 
 
 
Matematické soutěže: 
 
Matematická olympiáda   KategorieZ 5, Z 8, Z9 školní kolo (účast 8 žáků) 
      Kategorie Z5 okresní kolo (účast 4 žáků) 
      6. místo – Petrlová Eliška    
      9. místo – Palarčík Martin 
      10. místo – Ouhrabka Šimon 
      11. místo – Sládková Karolína 

Kategorie Z8 okresní kolo (účast 2 žáků) 
      6. místo – Horálková Aneta    
      14. místo – Horálek Filip 
 
Matematický klokan    školní kolo – kategorie Benjamin 
      1. místo Polednová 7. C  

2. místo Machart 7.C 
3. místo Kohout 7. A 
školní kolo – kategorie Kadet 

     1. místo Bajerová 8. A 
     2. místo Brožek 8. A 
     3. místo Horálek 8.A 

 
Pangea      74 žáků 

Samuel Vrba 4. A – 4. místo v krajském kole 
Martin Nekut 9. A – 9. místo v krajském kole 
Lukáš Lhotský 7. A – 12. místo v krajském kole 

 
Finanční gramotnost  9. ročník, postup ze školního do okresního a následně do 

krajského kola – 1. místo 
Finálové celorepublikové kolo 14. místo 
Šelembová Michaela, Modlíková Eliška, Brabcová Tereza 

 
Ekonomická olympiáda    Modlíková Eliška 1. místo v krajském kole 
       
Brloh      školní kolo (účast 41 žáků) 

Republikové finále: tým z 9. A Tichá Alexandra, Haasová 
Klára, Jarešová Eliška 

 
European Money Quiz    9. ročník, školní kolo (účast 4 žáků) 
Postup do národního kola: Lamberská Zuzana, Modlíková Eliška, Matějček Patrik, Leníčková Adina 
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Kulturní a jazykové soutěže: 
 
Dějepisná olympiáda    školní kolo (účast 12 žáků) 
      Postup do okresního kola: 
      Tichá A. 9. A, Marel J. 9. B, Štaud J. 9. A 
      náhradníci Kútny A. 9. C, Čiháková E. 8. B 
 
Olympiáda z českého jazyka  školní kolo (účast 17 žáků) 
     Postup do okresního kola: Lamberská z. 9. C, Šelembová M. 9. C  
 
Olympiáda z anglického jazyka  školní kolo starší žáci (účast 19 žáků) 
     Postup do okresního kola: Brabcová 9. B, 
     školní kolo mladší žáci (účast 18 žáků) 
     Postup do okresního kola: Dujac 6. C, Králová 7. C 
 
Sportovní soutěže:  

JEDNOTLIVCI 
 
Milan Vích 9. A 
Mistrovství ČR žactva v Mladé Boleslavi - skok o tyči 4,05 m – 1. místo 
Mistrovství ČR žactva v Mladé Boleslavi - 200 m překážek 25,31 s – 2. místo 
Mistrovství ČR dorostenců v Ostravě - skok o tyči 4,32 m – 3. místo 
 

Kolárovičová Alexandra 9. A 
Mistrovství ČR žactva v Mladé Boleslavi - hod kladivem 47,98 m – 2. místo 
Mistrovství ČR žactva v Mladé Boleslavi - vrh koulí 12,28 m – 3. místo 
Elena Skřivánková 9. A 
Halové mistrovství ČR žactva v Praze - skok o tyči 3,04 m – 3. místo 
 

Nikolas Linha 9. A 
Olympiáda dětí a mládeže - Olomouc 60 m - 7,51 s – 2. místo 
Olympiáda dětí a mládeže - Olomouc štafeta za Pardubický kraj 4x60 m - 29, 66 s – 3. místo 
 
Anna Mohoutová 9. A 
Olympiáda dětí a mládeže - Olomouc oštěp - 39,89 m – 2. místo 
 
Denisa Košťálová 8. A 
Olympiáda dětí a mládeže - Olomouc - skok do dálky 571 cm – 3. místo 
 
Matěj Kadaně 6. A 
Olympiáda dětí a mládeže - Olomouc - orientační běh – 3. místo 
 
DRUŽSTVA: 
 
Mistrovství ČR družstev v Ostravě - starší chlapci - 3. místo 
Mistrovství ČR družstev v Ostravě - starší dívky – 3. místo 
 

Atletický čtyřboj základních škol Pardubického kraje – XIX. ročník: 
kategorie 1. třídy - 2. místo 1. B 
kategorie 2. třídy - 1. místo 2. A 
kategorie 4. třídy - 1. místo 4. A, 3. místo 4. B 
kategorie 5. třídy - 1. místo 5. B, 3. místo 5. A 

 
Liga škol – orientační běh    účast ve všech 4 kolech, celkově 2. místo 
 
Orientační běh      krajské kolo Pardubice, (účast 9 žáků) 2. místo 

1. místo Haasová Klára 9. A 
3. místo Kadaně Matěj 6. A 
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republikové kolo Prostějov, 6. místo 
 4. místo Haasová Klára 
6. místo Kadaně Matěj 

 
Olympiáda dětí a mládeže – vybíjená   1. místo v okrskovém kole (dívky) 
       1. místo v okrskovém kole (chlapci) 

3. místo v okresním kole (dívky) 
 
Florbal       12. místo v republikovém kole žáci 5. A v Plzni 
Okresní přebor ZŠ v malé kopané   3. místo      
Dívčí kopaná  3. místo v okresním kole (dívky 8. A, 9. A, 9. B, 9. C)  
Odznak všestrannosti     1. místo v okresním kole družstva 

jednotlivci: 3 x 1. místo, 3 x 2. místo, 2 x 3. místo 
 

Pohár rozhlasu s ČS     6. – 7. ročník krajské kolo 
       (účast 20 žáků) 

1. místo družstvo chlapci 
4. místo družstvo dívky 
7. - 9. ročník krajské kolo Svitavy 
(účast 19 žáků) 
1. místo starší žáci 
2. místo starší žákyně 
 republikové finále (účast 29 žáků): 
1. místo – starší žákyně 
3. místo – mladší žáci 
4. místo – starší žáci 
 

Minifotbal       okrskové kolo Pardubicko + Holicko 
       7. – 9. ročník (účast 11 žáků) bez postupu 
  
Hokejbal proti drogám  3. místo v okrskovém kole (4. A, 4. B, 5. A) 
Turnaj ve vybíjené Chvaletice    3. místo okrskovém kole (žáci 5. A, 5. B) 
Trojboj v atletice     1. místo místní kolo žáci 5. A 
Víceboj na bruslích     žáci 5. A 
       1. místo v 1. kole 
       1. místo v superfinále 
T- BALL      9. místo republikové finále  
M cDonalďs Cup     2. místo v krajském kole 
Štafetový pohár      žáci 3. - 5. tříd 

1. místo v okresním kole, postup do krajského kola 
 

Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic    mladší i starší dívky i chlapci -1. místo (4x) 
       Košťálová, Krupička – oba 1. místo v běhu na 60 m 

chlapci i děvčata 2. místo regionální kolo 
 

Olympiáda dětí a mládeže Mohoutová - atletika - oštěp,2. místo, 
Koštálová-atletika-dálka 3m, překážky - 4.místo, 
4x60m-10.místo 
Linha-atletika-4x60m-3. místo, 60m-2. místo 
dálka-9. místo 
Špaček-atletika-oštěp-6. místo 
Vrbová-atletika-oštěp-5. místo 
Linha 7.A-3.místo, Vrbová 7.A-5.místo,Kadaně 6.A 
3.místo 
Harantová a Košťálová 8.A-3.místo 
Vobořilová 8.B, Špaček a Mohoutová 9.A 2.místo, 
Benda 7.A, Panuš 7.A 

 
Dětský maraton 1. místo v celostátním kole 6. – 8. ročník (účast 30 

žáků) 
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Open MČR ve slowpitchi 8. – 9. ročník 

republikové kolo (účast 9 žáků) 
 2. místo 
 
Krajský přebor škol v šachu   krajské kolo, soutěž čtyřčlenných družstev 

účast 1 družstvo z 8. A – Horálková Aneta, Horálek Filip, 
Táborský Radim, Jičínský Radim - 19. místo  

 
Žáci školy se společně se svými rodiči a učiteli účastnili lidového běhu Vinařského půlmaratonu. 
 
Nelze se nezmínit o výrazných úspěších našich žáků, kteří se věnují vlastním sportovním 
aktivitám: 

Jana Hořčičková 7. A, MČR v solovém krasobruslení – 1. místo ČR 

Denis Burda 9. A, Mistrovství světa v Mexiku – motosurf – 3. místo MS 

Adrien Špaček 9. A, Mistrovství Evropy v softballu – 1. místo ME 

Šimon Beneš, Václav Beran, Samuel Urbánek - 4.A - 3.místo MČR v basketbalu U11  
Tereza Tichá – Pohybové studio Hroch - 4.A - 2.místo MČR v kategorii Disco taneční skupina 
roku 
Tomáš Souček - 2.A – 2. místo na MS v bikrosu ve Francii, 1. místo na ME v Belgii, vítěz 
Českého poháru   
Dominik Ráliš - 4.B – 1. místo MČR v bikrosu, 1. místo v Českém poháru, ME v Belgii - 
5.místo, MS ve Francii - 9.místo 
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7. Údaje o výsledcích kontrol 
Dne 11. 5. 2021 byla provedena kontrola KHS ve školní jídelně. Drobné nedostatky byly 
odstraněny (pekáče s poškozeným smaltem odstraněny a po ukončení provozu byla provedena důkladná 
dezinfekce). 
 
ČŠI zjišťovala v květnu začlenění a zabezpečení výuky českého jazyka ukrajinských žáků. 
V souvislosti s válkou na Ukrajině škola v březnu přijala 11 ukrajinských žáků. Nedostatky nebyly zjištěny. 
 
ČŠI - výběrové testování žáků 5. ročníku z matematiky, českého jazyka a dovedností usnadňující učení. 
Průměrná úspěšnost žáků byla v matematice 50 %, v českém jazyce 67 % a v dovednostech usnadňující učení 
48 %. 
 
 
 

8. Aktivity školy 
Ve školním roce 2021/2022 nebyla škola z důvodu pandemické situace uzavřená, do karantény chodili pouze 
žáci, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou na Covid. V první polovině školního roku žáci vstupovali do 
budovy s nasazenou ochranou dýchacích cest a 1x týdně se testovali na Covid. V učebnách se roušky nenosily. 
Ve druhé polovině školního roku již žádná omezení nebyla. 
 
Žáci 2. stupně se účastnili projektu zaměřeného na dezinformace, studenti Masarykovy univerzity pro žáky 
připravili únikovou hru Fakescape.  
 
Naše škola se zapojila do „Batůžkového projektu do škol“, který zaštiťuje mezinárodní charitativní organizace 
Mary’s Meals. Cílem bylo podpořit děti základních škol v chudobou sužovaných zemích.  
 
Před vánočními svátky byla pro žáky připravená Vánoční pošta – žáci mohli vhazovat svá přání do schránky a 
žáci 4. A je poslední školní kalendářní den doručovali svým adresátům.  
 
Z iniciativy žáků jsme zorganizovali i Valentýnskou poštu, kdy si děti vyráběly Valentýnky nebo využily a 
upravily již připravená přání a vhodily je do speciální schránky. 14. února pak bylo vše doručeno adresátům z 
řad studentů i zaměstnanců školy. 
 
Dne 1. dubna jsme uspořádali Bláznivě aprílový den naruby. Součástí byla soutěž o nejbláznivější kostým – 
Miss a Missák Benešovky. Adepty vybírala žákovská módní policie. O vítězi rozhodlo on-line hlasování. 
Odkazy v QR kódech byly rozmístěny po celé škole. V některých třídách si učitelé a žáci vyměnili svou roli – 
děti si připravily výuku a učily své vrstevníky včetně v lavici sedícího pedagoga.  
 
Především ve třídách na prvním stupni probíhali menší projekty - např. ke Dni boje za svobodu a demokraci, 
Olympijské hry, Halloween / Dušičky, volby nanečisto, čertovské vyučování s nadílkou, Turnaj čtvrťáků v 
stolních hrách, Den úsměvu, Tvořivé dílny ke dni matek, ... 
 
Třídy prvního stupně chodily pravidelně bruslit a využily programu centra Aylla v Sokolovně, jehož součástí 
jsou aktivity na lezecké stěnou, bouldering a parkour. 
 
Celoročně probíhala spolupráce třídy 1. B a 9. A pod vedením třídních učitelek. Žáci společně četli, 
v hodinách výtvarné výchovy společně tvořili, prostřednictvím České pošty si posílali vzájemně dopisy, 
připravovali pro MŠ Raisova zápis „nanečisto“ a na závěr si dohromady užili pádlování na „Dračích lodích“. 
 
Studenti Univerzity Pardubice – budoucí učitelé anglického jazyky opět navštěvovali v prvním pololetí výuku 
třídy 1. B, kde nejen sbírali praktické dovednosti, ale také si mohly výuku vyzkoušet. 
 
Benešovka slavila Vánoce pořádáním tradičního vánočního koncertu žáky naší školy. A nejednalo se o 
vystoupení ledajaké. Před početným publikem vystoupil pěvecký soubor složený z žáků prvního i druhého 
stupně včetně několika pedagogů. Zpívání samotných koled bylo poskládáno tak, aby se odvyprávěl příběh 
narození Ježíška. K tomu dopomohli další žáci naší školy, kteří se ke sboru přidali jako herci a vypravěči. 
Krásné vystoupení, na kterém byly vidět dlouhé hodiny secvičování. Tím jejich snaha neskončila, neboť nám 
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celý poslední týden zpívali každé ráno u vstupu do školy a školou se tak naplno šířila pohodová vánoční 
nálada. 
 
Třídy 4. A a 9. C účastnili masopustního průvodu, který pořádal MO V. Průvodu se naši žáci účastnili v 
tradičních maskách – medvědář s medvědem, květinářky, kominíci, smrtky, pekaři, kuchaři a další. 
Příprava masek je u našich žáků v oblibě, Den svatého Patrika žáci slavili nejen v zeleném, ale také soutěžili o 
nejzeleněji oblečenou třídu Benešovky. O výhercích hlasovali pedagogičtí pracovníci školy prostřednictvím 
aplikace Padlet. 
 
 
Jako v předešlých letech jsme slavili „Den Země“. Cílem je připomenout ekologickou zranitelnost naší planety 
a budovat u žáků cit pro ochranu životního prostředí. V rámci „Dne Země“ byl pro žáky prvního stupně 
připraven venkovní program, kdy na jednotlivých stanovištích plnili různorodé úkoly. Důraz byl kladen na 
třídění odpadu a uvědomění si nebezpečí přílišného užívání plastů. 
Žáci druhého stupně pracovali ve svých třídách s obrazovým a textovým materiálem, a to jak samostatně, tak 
ve skupinách. Program byl rozřazen podle ročníků následovně: 
6. ročník: spotřeba vody 
7. ročník: třídění odpadu a udržitelný rozvoj 
8. ročník: ochrana přírody 
9. ročník: odpovědnost občana a státu za životní prostředí 
 
Během školního roku se konala 2 sběrová rána, žáci přinesli cca 13 tun papíru. 
 
Dětský den připravovali žáci 9. ročníků pod vedením svých třídních učitelů. Žáci 1. stupně plnili na školní 
zahradě nejrůznější úkoly, za jejich plnění byli odměněni sladkostmi. 
 
V červnu jsme využili nabídku skupiny Perštejni a žáci zhlédli program "Jak válčili husité" z cyklu "Návraty 
do historie".   
 
Děti z prvního stupně se zúčastnily soutěže ve veslování, kterou pořádal veslařský klub na loděnici Arosa. 
Třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B si vyzkoušely veslařské trenažery a absolvovaly závod na 200 metrů. Soutěže se 
zúčastnilo devět dalších škol z Pardubic, celkem 610 dětí. Velký týmový úspěch jsme nezaznamenali, nicméně 
pár dílčích individuálních ano.  
 
Konec roku všem žákům zpříjemnil Benešovský sboreček. Žáci společně se svými učiteli připravili hudebně 
dramatické vystoupení v tělocvičně. Mladé zpěvačky ukázaly svým spolužákům nejenom své pěvecké umění, 
ale také pohybové a herecké nadání.  Chlapci doprovázeli paní učitelky na housle, bicí a příběh moderovali. 
Přiblížili posluchačům, jaké jsou zvyklosti typické pro jarní období, od Masopustu, přes vynášení Morany až 
po tradiční velikonoční tradice. 
 

9. Výjezdy tříd 
Ve školním roce 2021/2022 většina tříd vyjela alespoň jednou na pětidenní pobyt ve škole v přírodě nebo na 
soustředění. 
 
Podzimní soustředění: 
2. A, B  Jívka u Trutnova 
3. A, B  Jívka u Trutnova 
4. A, B  Jívka u Trutnova 
5. A, B  Jívka u Trutnova 
6. A, 7. A  chata Doubravka, Horní Sokolovec 
8. A, 9. A  z důvodu karantény zrušeno 
 
Lyžařské výcviky: 
2. A, B  Kolínská bouda, Pec pod Sněžkou 
3. A, B  Švýcarská bouda, Špindlerův mlýn 
4. A, B  chata Milíře, Pec pod Sněžkou 
5. A, B  chata Vápenka, Albeřice 
6. A, 7. A  Lyžařská bouda, Černý důl 
8. A, 9. A  Kolínská bouda, Pec pod Sněžkou 
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Jarní soustředění: 
1. A, B  chata Juráška, Olešnice v Orlických horách 
2. A, B  Lesní bouda, Pec pod Sněžkou 
3. A, B  Modrokamenka, Jánské lázně 
4. A, B  Modrokamenka, Jánské lázně 
5. A, B  Březová 
6. A, 7. A  Běleč nad Orlicí 
8. A, 9. A  Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí 
 
Školy v přírodě: 
1. C, 4. C  U Pašeráka, Rejdice 
2. C, 5. C  Příchovice 
3. C, 3. D  chata Juráška, Olešnice 
6. B, 7. B  Tramtáryje, Horní Jelení 

10. Projekty EU 
Od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 je škola zapojená do projektu OP VVV „Podpora škol formou 
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III“ s názvem INKLUZE III, který navazuje na projekt 
INKLUZE II. Cílem projektu byla péče o žáky ohrožené školním neúspěchem a o žáky ze sociálně 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Z nabídky šablon škola využívala šablony pro personální 
podporu – školní psycholog a asistent, šablony doučování a projektové dny. 

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. 
 
Projektový den byl realizován ve třídách 5. ročníku na téma Ohrožená zvířata. 
 

11. Poradenské služby 
Ve školním roce 2021/2022 působila na pozici školního psychologa Mgr. Andrea Morchová. Školní psycholog 
se věnuje diagnostickým, konzultačním, poradenským, intervenčním a vzdělávacím činnostem. 

     V průběhu měsíce září byly organizovány a realizovány adaptační programy pro žáky 6. a 7. ročníků. 
Programy a seznamovací aktivity byly koncipovány takovým způsobem, aby usnadnily žákům adaptaci, 
napomohly vzájemnému poznání žáků a třídních učitelů a v neposlední řadě nastavení žádoucích interakcí 
v nově vznikajících i stávajících kolektivech.   

     Mezi nejvíce využívané služby poskytované školní psycholožkou patřily individuální konzultace, krizové 
intervence a práce se třídou. Spolupráce se žáky probíhala na základě udělení individuálního informovaného 
souhlasu jejich zákonnými zástupci. Konzultací využívali nejen žáci, jejich zákonní zástupci, ale také 
pedagogičtí pracovníci.  

     Ve školním roce 2021/2022 se ve zvýšené míře žáci potýkali s úzkostnými a depresivními stavy, 
dysfunkčními interpersonálními vztahy v rodinném i školním prostředí, potížemi v oblasti sociálních a 
komunikačních dovedností, oslabenou vůli a ztrátou motivace, závislostmi na digitálních technologiích, aj.  
Žáci devátých ročníků využívali možnosti kariérového poradenství. Zákonní zástupci žáků vyhledali pomoc 
školní psycholožky zejména při výskytu výchovných a výukových problémů. Psycholožka se i nadále věnovala 
žákům ohroženým školním neúspěchem, ať již z důvodu oslabení dílčích kognitivních funkcí či vlivem 
náročných životních situací, v níž se žáci aktuálně nacházeli.   

          Cílem psychologických intervencí bylo též nastavení efektivní spolupráce mezi rodinou a školou, ale též 
zajištění podpory žáka ze strany pedagogů. V některých případech bylo třeba zahájit spolupráci s dalšími 
odbornými pracovišti a institucemi, např. Pedagogicko-psychologickými poradnami v Pardubicích, Chrudimi 
a v Ústí nad Orlicí, se Speciálně pedagogickým centrem Svítání, s Odborem sociálně právní ochrany dětí 
Pardubice a Chrudim, s Krizovým centrem v Chrudimi, se Střediskem výchovné péče Pyramida, v neposlední 
řadě s pediatry, dětskými psychiatry a klinickými psychology.  



V ýr očn í  z prá v a  šk oly  z a  ro k  20 2 1 / 2 0 22  P ed a go g i ck á  čá st  

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 15 www.benesovka.cz 

     V rámci běžných činností školní psycholožky docházelo k pravidelným konzultacím se členy týmu školního 
poradenského pracoviště, tzn. výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence. 

 



V ýr očn í  z prá v a  šk oly  z a  ro k  20 2 1 / 2 0 22  P ed a go g i ck á  čá st  

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 16 www.benesovka.cz 

 

B. EKONOMICKÁ ČÁST 

celkové příjmy: 49 134 tis. Kč 

z toho:  

Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz) 5 529 tis. Kč 
Dotace ze státního rozpočtu (platy) 46 433 tis. Kč 
Dotace Evropský sociální fond 527 tis. Kč 
Rezervní fond 135 tis. Kč 
Fond odměn 270 Kč 
Poplatky za čipy – školní jídelna 3 tis. Kč 
Ostatní příjmy 26 tis. Kč 
Příspěvek od rodičů na školní družinu 326 tis. Kč 
Stravné – školní jídelna 2 217 tis. Kč 

1.  Výdaje 
 2021 

neinvestiční výdaje celkem 48 958 tis. Kč 

z toho:  

Státní:  
Náklady na platy zaměstnanců školy 33 119 tis. Kč 
2% do FKSP 669 tis. Kč 
OON 287 tis. Kč 
Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění 11 212 tis. Kč 
Učebnice, učební texty, učební pomůcky, plavání 636 tis. Kč 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 63 tis. Kč 
Nemocenská, cestovné, zákonné pojištění 334 tis. Kč 
Provozní:  
Energie 1 666 tis. Kč 
Vybavení učeben, kabinetů 988 tis. Kč 
Odpisy 396 tis. Kč 
Opravy a údržba 117 tis. Kč 
Ostatní náklady 1 039 tis. Kč 
Školní družina 326 tis. Kč 
Stravné - školní jídelna 2 217 tis. Kč 
Výdaje z doplňkové činnosti 88 tis. Kč 
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2. Doplňková činnost (obsaženo v bodu 1. a 2.) 
 2021 
Celkové příjmy: 171 tis. Kč 

z toho:  

Pronájem tělocvičen a hřiště 135 tis. Kč 
Kroužky 35 tis. Kč 
  
Celkové náklady: 88 tis. Kč 

z toho:  

Mzdy 34 tis. Kč 
Opravy, údržba, služby, poplatky 43 tis. Kč 
Učební pomůcky 0 tis. Kč 

 

3. Evropský sociální fond 
 2021 
Dotace 527 tis. Kč 
Spotřeba 527 tis. Kč 
Zůstatek 0 tis. Kč 

 

4. Hospodářský výsledek 
Z hlavní činnosti:     79 256,65Kč 
Z doplňkové činnosti:    82 370,27Kč 
Hospodářský výsledek celé organizace:  161 626,92Kč 
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C. STATISTICKÁ ČÁST 

1.  Počty žáků ve škole  
(podle stavu k 30. 6. 2022) 
 

 
školní 
družina 1. stupeň 2. stupeň 

celkem škola 

Počet tříd 9 16 10 26 
Počet žáků 210 365 265 630 
Průměrný počet žáků na třídu 30 22,8 26,5 24,23 
Počet pedagogických pracovníků 9 17 18 43 
Počet pedagogických asistentek 0 6 3 9 

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

Ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo 
1. 87 84 2 1 
2. 75 72 3 0 
3. 93 84 9 0 
4. 68 51 17 0 
5. 69 38 29 2 
6. 82 36 46 0 
7. 80 39 41 0 
8. 56 17 38 1 
9. 78 24 54 0 
Celkem 688 445 239 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 2 1 3 
3. stupeň z chování 0 0 0 
Neomluvené hodiny 37 4 41 

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

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

0 0 0 

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

Nepostoupili – opakují ze zdravotních 
důvodů 

0 0 0 

Nepostoupili, nekonali opravnou 
zkoušku - opakují ročník 2 0 2 
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5. Další stručný komentář 
 Prostory školy byly plně vytíženy. 
 Spolupráce se Školním atletickým klubem. 
 Se žáky s vývojovou poruchou pracovaly dyslektické asistentky. 
 Žáci měli možnost 4x ročně objednat v Klubu mladých čtenářů Albatros knihy z aktuální nabídky. 
 Z důvodu pandemické situace nebyl žákům poskytován pitný režim. 
 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. 
 Školská rada je 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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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2021/2022 byla na DVPP využita částka 114 855 Kč ze státního rozpočtu. Na školení 
provozních zaměstnanců bylo vyčerpáno 18 919 Kč z provozních prostředků. Některé semináře probíhaly 
v on-line prostředí.  
 
Název Počet  Rozsah 
Jak procvičovat jazykové dovednosti v hodinách AJ u žáků mladšího 
školního věku, jak testovat a hodnotit jejich pokrok 4 4 hodiny 

Práce s žákem s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ - prakticky 1   

Strategie pedagogické komunikace 1   

ADHD - neklidné dítě - praktické rady 1   

Zkušenosti s tandemovou výukou 1 1 hodina 

Jak formulovat cíle v dějepisné výuce? 1 1 hodina 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxi 1 8 hodin 

Úvod do digitálního světa (prožitkem, názorně a jednoduše) 1 4 hodiny 

Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě 1   

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc 1 1 hodina 

Rizikové chování dětí a mládeže, jeho projevy a příčiny 1 5 hodin 

Ukázky ve Scratchi pro pokročilé - konkrétní téma 1 1 hodina 

Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika? 1 2 hodiny 

Projektové vyučování - inspirace pro 2.stupeň základní školy 1 4 hodiny 

Máme BEE-BOT… A co teď s ním? 1   

Učitel jako tvůrce audiovizuálních didaktických prostředků 1   

Jak správně pečovat o svůj hlas 3   

Budeme mít školáka 1 online 

Čtenářská gramotnost 2. stupeň s Jitkou Vyplašilovou 1 2 hodiny 

Deskové hry pro rozvoj matematických dovedností pro 1. stupeň ZŚ 1   

Tvorba moderních powerpointových prezentací 1 6 hodin 

Najděte klíč ke svému potenciálu 1 4 hodiny 

Hodiny českého jazyka jinak 1 70 minut 



V ýr očn í  z prá v a  šk oly  z a  ro k  20 2 1 / 2 0 22   S t at i s t i ck á  čás t  

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 21 www.benesovka.cz 

Tipy do výuky dějin 20. století 1 1 hodina 

Basketbal ve škole - jednoduše a zábavně 1 6 hodin 

Revize RVP - Startovací balíček - Digitální technologie pro 2. stupeň ZŠ 2 2 hodiny 

Digitální gramotnost v matematice (robotika, algoritmizace) 1 1 hodiny 

Webinář k podpoře začínajících učitelů 1 1 hodina 

Jazykový test z češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem - pro 
zadavatele a hodnotitele 1 4 hodiny 

Zážitkový workshop Psychohygiena pomocí muzikoterapie 1 2 hodiny  

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 1 6 hodin 

Explore and Enjoy 1 240 minut  

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování žáků cizinců 2 2 hodiny  

Revize RVP ZV - Startovací balíček  - Digitální technologie pro 1. stupeň ZŠ 2 2 hodiny 

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování žáků cizinců 1 2 hodiny  

Interaktivita Taktik hravě: Nové trendy 2. stupeň 1 2 hodiny 

Osvědčení vyhlášky 50 3   

Projektové vyučování v základním vzdělávání 1 8 hodin 

Informační seminář ke společnému vzdělávání - Jak pracovat se zlobivým 
dítětem 1 2 hodiny 

Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 1 3 hodiny 

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP 1 6 hodin 

Motivační hry, čtenářské dílny a další aktivity s knihami 2 online workshop 

Autorita ve výchově 1 webinář 

Metody aktivního učení 1   

Základní kurz školního snowboardingu 1   

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele 1 2 hodiny 

Read your way Xmas 1 150 minut 

Spisová služba v praxi 1 6 hodin 

Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí 1 8 hodin 

Geometrie, úhel a trojúhelník v 6. ročníku 1 4 hodiny 
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Písemná a elektronická komunikace ( s důrazem na ČSN 01 6910) 1 6 hodin 

Vneste pestrost do svých hodin dějepisu (naživo i online) 1 1 hodina 

Učíme komunikativně a zážitkově aneb Novodobé pojetí výuky českého 
jazyka na 1. stupni 

1 2 hodiny 

Role a činnost asistenta pedagoga při podpoře žáků s OMJ 1 8 hodin 

Školící a výcvikový kurz IDS-Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 
5-10 let 1 8 hodin 

Organizace a financování jazykové přípravy - webinář 1 4 hodiny 

Nácvik správného sedu, uvolnění kloubů horní končetiny, uvolnění psaní 3 4 hodiny 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ - praktický kurz k nové 
informatice 3 24 hodin 

Konference Vzdělání pro budoucnost 1 14 hodin 

Konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách 3 12 hodin 

Zdravotník zotavovacích akcí 6 41 hodin 

Kurz anglické konverzace Advanced 2 36 lekcí 

 
 
 
 
 

7. Školní jídelna  
(podle stavu k 30. 6. 2022) 
 
Po celý rok měli žáci možnost výběru ze dvou jídel a objednávání stravy přes internet.  
 

 Počet 
Kapacita jídelny 630 
Počet strávníků 630 
Přepočtený počet pracovníků 7,6 

 
 
 

V Pardubicích dne 30. září 2022 
 

 
_____________________________ 

  Mgr. Ema Jičínská 
       ředitel školy 
 
Schváleno pedagogickou radou 10. října 2022 
Schváleno Školskou radou 11. října 2022 
 


