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Název školy:    Základní škola Pardubice, Staňkova 128 
Adresa školy:                 ulice Staňkova 128, Pardubice 530 02 
 
Typ školy:    Úplná základní škola bez rozšířeného vyučování  
Forma hospodaření:   Právní subjekt, příspěvková organizace 
Zřizovatel:     Statutární město PARDUBICE 
Adresa školy:   Staňkova ulice 128, Pardubice 530 02 
E-mail:    gisela.kostelecka@zsstankova.cz  
 
 
Internetové stránky: http://www.zsstankova.cz/   

Telefon sekretariát: 606 648 351  

IČO:  48161306 

IZO: 600 096 581 

 
               
Jméno ředitelky školy:   Mgr. Bc. Gisela Kostelecká  
Statutární zástupce ŘŠ:               Mgr. Edita Kacetlová 
 
Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr. Bc. Gisela Kostelecká   
 
 
Údaje o školské radě: 
Zástupci za zřizovatele: 
Ing. Lukáš Dvořák  
Ing. Jaroslav Kňava  
Zástupci za zákonné zástupce žáků: 
MUDr. Michala Munzarová 
p. Gabriela Doležalová 
Zástupci za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Edita Kacetlová 
Mgr. Ilona Havlasová 
Předsedkyní Školské rady pro aktuální funkční období je Mgr. Ilona Havlasová 
 
 
 

Součásti školy Kapacita: 

Základní škola 740 

Školní družina 300 

Školní jídelna ZŠ 686 

 
 

Základní údaje o škole 

http://www.zsstanova.cz/
tel:606648351
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Základní údaje o součástech školy – podle zahajovacích výkazů: 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet 
žáků/stravovaných 

Počet žáků 
 na třídu/oddělení 

1. Stupeň ZŠ 16 415 25,9 

2.  stupeň ZŠ 13 312 24 

Školní družina 9 253 28,1 

Školní jídelna ZŠ X 621 X 

 
 

 
 
1. obor: 79-01-C/01 
Denní studium 
Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  
ZŠ Pardubice, Staňkova 128 
Žáci školy získají v průběhu devítileté školní docházky základy moderního všeobecného vzdělání. 
Zvoleným vzdělávacím programem naší školy je Školní vzdělávací program. Vzdělávací 
program se zaměřuje na cíl poznávací spojený s dovednostmi a kompetencemi žáků a cíl 
hodnotový orientovaný k formování osobnostních rysů, mravních vlastností vedoucích žáky 
k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám. Podstatnými znaky programu 
je činnostní pojetí vyučování, v němž mají žáci dostatek prostoru samostatně se projevovat, 
uplatňovat své individuální předpoklady, získávat nové vědomosti vlastní činností a aktivně 
se podílet na vlastním vzdělávání, učit se spolupracovat, respektovat práci a názory druhých.  
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným program umožňuje začlenit se 
do kolektivu běžné populace. 
Kompletní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZŠ PARDUBICE, STAŇKOVA 
128 je k nahlédnutí u ředitelky školy. Základní oblasti uvádíme na webových stránkách školy.    

 

ŠVP obsahuje níže uvedené oblasti: 

Identifikační údaje 

− Oficiální název ŠVP  

− Předkladatel a zřizovatel  

− Platnost dokumentu 
Charakteristika školy 

− Úplnost a velikost školy 

− Prostorové, technické a materiální podmínky školy 

− Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání školy 

− Charakteristika pedagogického sboru 

Přehled oborů vzdělávání, které škola 
vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku 
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− Charakteristika žáků 

− Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 

− Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Charakteristika školního vzdělávacího programu 

− Zaměření školy 

− Výchovné a vzdělávací strategie školy 

− Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

− Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

− Průřezová témata 
Učební plán 

− Tabulace učebního plánu 

− Poznámky k učebnímu plánu 
Učební osnovy 

− Název povinného vyučovacího předmětu a jeho charakteristika       

− Vzdělávací obsah povinného vyučovacího předmětu – očekávané výstupy 

− Název volitelného vyučovacího předmětu a jeho charakteristika  

− Vzdělávací obsah volitelného vyučovacího předmětu – očekávané výstupy 
Hodnocení žáků 

− Pravidla pro hodnocení žáka 

− Způsoby hodnocení žáka 

− Kritéria hodnocení žákova výkonu 

− Hodnocení chování žáka 

 
Školní vzdělávací program (ŠVP) je tvořen s ohledem na obecné vzdělávací cíle základního 
vzdělávání a na specifické podmínky školy.  
ŠVP vychází ze strategického záměru školy, který vznikl analýzou tradic školy, vlastních možností 
a schopností celého týmu školy a externích vlivů (působení blízkého okolí na školu, požadavky 
rodičovské veřejnosti). 
 
V rámci celoročního vzdělávání pedagogického sboru jsme jako součást strategie školy od roku 
2019 pojmenovali, čím chceme podpořit kvalitu výuky. 
 
Společně jsme specifikovali pět ukazatelů kvalitní výuky:  

1. Děti se učí navzájem 

2. Chyba je příležitostí k dalšímu učení 

3. Učitel volí vyučovací metody k zapojení co nejvíce žáků na své úrovni 

4. Učitel vytváří prostředí vzájemného respektu a důvěry 

5. Učitel umožňuje žákům přebírat odpovědnost za průběh a výsledek učení 

 

Ukazatele naplňujeme individuálně specifikací cíle profesního rozvoje každého pedagoga, 

každodenním vzděláváním, formou náslechů u kolegů školy, mentorskými rozhovory 

nad pedagogickými cíli, jejich účelem, plněním. 

 

Vedle ukazatelů kvality výuky strategie školy obsahuje vizi, která vystihuje směrování školy 

v následujících letech. 
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Vize školy: 

Vytváříme koncept učící se školy 

Strategické cíle pro dosažení vize školy 
 
1. S ohledem na potřeby žáka nabízíme variabilní vzdělávání 

2. Podporujeme odborný růst pedagogického týmu 

3. Usilujeme o vyšší úroveň bezpečnosti a komfortní prostředí pro žáky a zaměstnance  

4. Zvýšíme aktivní účast rodičů na podpoře variabilní vzdělávání 

 

Ve strategických cílech se zaměřujeme především:  

 

− na rozvoj nadání každého žáka u strategického cíle 1 

− na profesní rozvoj pedagoga přes plány profesního rozvoje u strategického cíle 2 

− na vyšší materiální a bezpečnostní vybavení učeben a zázemí pedagogů u strategického 
cíle 3 

− na pravidelnou spolupráci mezi Spolkem rodičů, Sněmem dětí a vedením školy   
u strategického cíle 4 
 

 
 

 

 

Spolupracujeme 

 
S krajskými koordinátorkami péče o 
mimořádně nadané děti a žáky PPP 

Pardubice 
 

S Mensou ČR 
Se základními školami s obdobným 

programem 
 

Se Světem vzdělání, z. s. 
 

S nadací QIIDO  

Cíle našeho programu 

− Stimulovat potenciál a tvořivost všech žáků 

− Vytvářet příležitosti k identifikaci a rozvoji přirozeného nadání 

− Podpořit vnitřní motivaci k učení 

− Poskytovat individuální péči vycházející ze specifických vzdělávacích potřeb žáka 
 

Priority výchovně vzdělávacího procesu 
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Nabídka pro 1. stupeň ZŠ 

 
1. ročník 
CÍL: VYTVÁŘÍME PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY 

− Vzdělávání vedou kvalifikovaní pedagogové 

− Pro vybranou skupinu žáků se zájmem o český jazyk a matematiku nabízíme dělenou hodinu 
týdně, kdy pracují s jiným pedagogem 

o V českém jazyce zařazujeme: rébusy, křížovky, práci s obsahem textu, tvůrčí psaní, 
řečnická cvičení 

o V matematice se zaměřujeme na logické úlohy s více řešeními, matematické 
pyramidy, sudoku, tvorbu logických řad, podporu představivosti 

o Hodina vedená jiným pedagogem a práce v jiné skupině, než je třída rozvíjí také 
intrapersonální inteligenci žáků 

− Zařazujeme objevování, experimentování, řešení problémových a zajímavých úloh 

− K povinným předmětům 1. ročníku patří také anglický jazyk 45 minut týdně 

− Připravujeme nabídku zájmové činnosti organizované školou i externími organizacemi 

− Zaměřujeme se na osobnostní a sociální rozvoj dítěte – rozvoj tvořivosti, představivosti, 
komunikačních dovedností, podporu zdravého sebepojetí formou třídnické hodiny 

− třídní učitelé organizují pravidelné setkání a konzultace s rodiči včetně triád a kaváren pro 
rodiče 

− Postojové hodnoty a sociální dovednosti u žáků podporujeme exkurzemi, návštěvami 
na pracovištích rodičů 

− Pracujeme ve specializovaných učebnách s multimediální technikou, odbornými materiály, 
pomůckami 

− Do vzdělávání zařazujeme pečlivě vybrané vzdělávací nabídky dalších vzdělávacích zařízení 
například: 

o Paleta – ekologická tématika 
o Východočeská galerie – programy s výtvarnou tématikou, výstavy s programem, 

programy zaměřené na výtvarné techniky  
o Východočeské divadlo Pardubice  
o Škola Svítání – sdílení zkušeností, náslechy 
o Hvězdárna DDM – Gorkého 
o Krajská knihovna Pardubice  
o Spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky Pardubice, Východočeským 

muzeem 

− uvedenými organizačními, personálními a materiálními podmínkami vytvoříme optimální 
podmínky pro PODPORU VŠECH ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU 

 DIAGNOSTIKOVÁNÍ žáků pro vytvoření skupiny žáků 1. ročníku s vyšším zájmem o ČJ 
nebo M proběhne formou školního testování a hodnocení 

 
2. až 5. ročník 
CÍL: ZAMĚŘUJEME SE NA INDIVIDUÁLNÍ PÉČI 

− Nadané a mimořádně nadané žáky vzděláme v standardních třídách  

− Tvoříme individuální vzdělávací plány „na míru“ nadaného, mimořádně nadaného žáka 
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V průběhu vyučování zařazujeme: 

− prohlubování a rozšiřování učiva v rámci osnov daného ročníku 

− vnitřní diferenciaci žáků v předmětu matematika a český jazyk – dělená hodina/týdně  

− účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky, spolupráci žáků různého věku 

− možnost pracovat rychlejším tempem 

− individuální přestup žáka o ročník výš 

− zapojení do rozsáhlejších prací a projektů, prezentační činnosti 

− nepovinné a volitelné předměty, zájmovou činnost, tvořivé dílny 

− účast na soutěžích a olympiádách 
 

 DIAGNOSTIKOVÁNÍ žáků pro vytvoření skupiny žáků pro vyšší ročník s vyšším zájmem o ČJ 
nebo M proběhne formou školního testování a hodnocení, případně po dohodě s rodiči v PPP 
Pardubice 

 

Nabídka pro 2. stupeň ZŠ 

 
6. až 9. ročník 
CÍL: ZAMĚŘUJEME SE NA INDIVIDUÁLNÍ PÉČI 

− Nadané a mimořádně nadané žáky vzděláme ve standardních třídách  

− Tvoříme individuální vzdělávací plány „na míru“ nadaného, mimořádně nadaného žáka 
 
V průběhu vyučování zařazujeme: 

− prohlubování a rozšiřování učiva v rámci osnov daného ročníku 

− vnitřní diferenciaci žáků v předmětu český jazyk – 1 dělená hodina/týdně nebo vytváření 
skupin dle předem daných kritérií  

− náplň dělených hodin ČJ – rétorická cvičení, film, práce s textem, tvůrčí psaní, četba 
a rozbor beletristických textů, křížovky, rébusy aj. 

− V matematice – skupiny dle matematického potenciálu + gradované úlohy 

− účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky  

− možnost pracovat rychlejším tempem 

− zapojení do rozsáhlejších prací a projektů, prezentační činnost 

− nabídka volitelných předmětů pro dva ročníky najednou 

− ročníkové práce v 9. ročníku – vedoucími jsou učitelé 9. ročníku, prezentace před 
pedagogickou komisí, žáky 8. ročníků, rodičů 

− projektové dny  

− účast na soutěžích a olympiádách 

− finanční gramotnost jako samostatný předmět 
 DIAGNOSTIKOVÁNÍ žáků pro vytvoření skupiny žáků pro vyšší ročník s vyšším zájmem o ČJ nebo 

   M proběhne formou školního testování a hodnocení, případně po dohodě s rodiči v PPP Pce. 
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Prostorové podmínky 
 

ZŠ působí ve třech budovách 

o hlavní budova    25 kmenových tříd 

o odborné učebny   − učebna informatiky                                                                                                                                                                                                        

Učebny s přírodovědným 
zaměřením prošly od 06/2018 
rozsáhlou modernizací 

− přírodopisu                                                                                            

− fyziky/chemie                                                                                                             

− učebna matematiky 

− multioborová učebna I 

− multioborová učebna II 
 − učebna hudební výchovy 

o 2 tělocvičny                                   o  

o budova školní družiny a školní jídelny 

o sportovní a odpočinkový areál 

 
 
 
 
 
 
 
Zaměstnanci                                   

o vedení ředitelka 
zástupkyně ředitelky 
vedoucí učitelka 1. stupně 
vedoucí vychovatelka 
vedoucí školní jídelny 
vedoucí provozu 

o I. stupeň – třídní učitelé 16 pedagogů 

o II. stupeň – třídní učitelé 13 pedagogů 

o Netřídní učitelé 10 pedagogů 

 školní psycholožka na 0,5 úvazku 

 
10 asistentů pedagoga včetně 
školního asistenta 

 2 osobní asistentky 

o školní družina 9 pedagogů, vychovatelů 

o hospodářský úsek ekonomka, hospodářka 

o provozní úsek 13 zaměstnanců včetně DČ 

 
 
 
 

Další aktivity podporující kvalitu vzdělávání  
Organizační podmínky školy 
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Materiálně-technické podmínky školy 
 

Odpočinkový areál  zahrada školní družiny s pískovištěm, hracími 
venkovními prvky, odpočinkovým mobiliářem. Zahrada 
je součástí Arboreta  

Sportovní zařízení 2 tělocvičny a hřiště s doskočištěm a posilovacími stroji 

Dílny a pozemky Ve škole nejsou 

 
 
Žákovský nábytek, jiný nábytek 

Žákovský nábytek dle výšky a věku žáků 
Úložné prostory v učebnách 
Kancelářský nábytek v kabinetech a kancelářích 

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím 
apod. 

Nadstandardně vybavené odborné učebny a kabinety 
přírodních věd a informatiky. 
Standardní vybavení pro ostatní vyučovací předměty 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Z prostředků státního rozpočtu pro všechny žáky 

 
 
Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

Stolní PC pro žáky, pedagogy a kanceláře školy: 109 
kusů s datovými kabely 
NTB pro učitele a žáky: 80 kusů 
Wifi síť pro pedagogy a kanceláře 
Interaktivní tabule v ZŠ  
Kamerový systém v budově ZŠ 

Investiční rozvoj Nákup dvou tabulí s interaktivními dataprojektory 

 
RODIČE VÍTÁNI 
 

Snahou zaměstnanců naší školy je vytvářet vhodné 
podmínky pro kvalitní vzdělávání žáků.  V rámci této 
snahy bychom chtěli podpořit komunikaci mezi školou 
a rodiči. 
Proto jsme se zapojili do projektu společnosti EDUin, 
která vytvořila a realizuje značku „Rodiče vítání“.  
Vyjadřuje naše přesvědčení, že rodiče jsou významnými 
partnery školy, bez jejichž pomoci bychom nemohli 
plnit naše náročné cíle. Základní myšlenkou projektu 
je vytvoření partnerského vztahu s rodiči, zlepšení 
spolupráce a vzájemné komunikace. 
 

Pro získání certifikátu „Rodiče vítání“ je nutné, aby škola splnila níže uvedená kritéria. 
 
Jak poznáte, že škola je otevřená rodičům? 
Kritéria značky mají dvě úrovně: 

• Základní požadavky – tyto požadavky jsou povinné a škola je musí pro základní úroveň 
certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů. I základní požadavky 
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umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak 
pracovníci školy. 

• Volitelné požadavky – kromě základních požadavků musí škola splňovat nejméně další 
dva, které si sama vybere z volitelných. 

Zvolená kritéria byla projednána s třídními důvěrníky Spolku rodičů a přátel školy 
Na mapě aktivních skol najdete profil naší školy a kritéria, která dle našeho názoru naplňujeme. 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Počet tříd ZŠ: 29 

- Na I. stupni: 16 tříd 
- Na II. stupni: 13 tříd 

Počet žáků ZŠ: 751 (výchozí stav k 30. 9. 2020) 
- Na I. stupni: 453 žáků 
- Na II. stupni: 298 žáků 
- Průměrný počet žáků na třídu: 25,9 žáka 

 

I. + II. stupeň – třída/žáci/třídní učitel (výchozí stav) 

 

T ř í d a Celkem Dívky Chlapci Třídní učitel 

1. A 26 11 15 Mgr. Romana Stanislavová 

1. B 24 10 14 Mgr. Veronika Nekvindová 

1. C 22 6 16 Mgr. Lucie Rybová 

2. A 29 16 13 Mgr. Lenka Šedivá 

2. B 27 14 13 Mgr. Lenka Holíková 

2. C 22 10 12 Mgr. Linda Pravcová 

3. A 26 11 15 Mgr. Iva Kohoutková 

3. B 28 15 13 Mgr. Edita Havránková 

3. C 21 8 13 Mgr. Hedvika Čechlovská 

4. A 29 18 11 Mgr. Barbora Kárská 

4. B 30 14 16 Mgr. Romana Lipová 

4. C 22 12 10 Mgr. Kateřina Kánská 

5. A 30 15 15 Mgr. Michala Drašarová 

5. B 30 15 15 Bc. Jana Šplíchalová 

5. C 27 14 13 Mgr. Zita Kudrnová 

5.D 22 12 10 Mgr. Pavlína Dlabková  

6. A 20 15 5 Mgr. Michaela Stoklasová 

6. B 27 14 13 Mgr. Jaroslav Šlais 

6. C 22 9 13 Mgr. Jana Clubb Lochmanová 

6. D 24 12 12 Mgr. Veronika Kubíková 

7. A 21 10 11 Mgr. Lenka Řádková 

     Organizace školního roku    

https://www.rodicevitani.cz/profil-skoly/?id=184
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7. B 26 15 11 Mgr. Ilona Havlasová 

7. C 24 12 12 Mgr. Iva Chauturová  

8. A 25 12 13 Mgr. Jitka Vladyková 

8. B 25 12 13 Mgr. Vendula Ehlová 

8. C 25 16 9 Mgr. Květa Svobodová 

9. A 24 12 12 Mgr. Michaela Neubauerová 

9. B 2 14 8 Mgr. Lucie Vánská 

9. C 27 12 15 Mgr. Zuzana Musilová 

 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Školní jídelna připravuje teplou kuchyni, studenou kuchyni, teplé a studené nápoje, zeleninové 
a ovocné saláty v rámci školního a závodního stravování. 
 
Vaří se dle norem školního stravování.  
Poskytujeme každý den při účasti alespoň 20 strávníků výběr ze dvou druhů hlavního jídla 
a 2x týdně výběr ze tří druhů.  
Vaříme dle výše uvedených norem pro školní stravování, ale také využíváme receptury získané  
z jiných zdrojů například z nově vydaných publikací pro veřejné stravování, internetových zdrojů 
a také samostatně upravených receptur, aby nabídka jídel byla pestrá.  
 
Skladba nabízených a připravovaných jídel musí odpovídat výživovým normám a splňovat 
tzv. Spotřební koš, který obsahuje 10 základní komodit, které musí školní jídelny plnit dle vyhlášky  
č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. 
 
Jídelna všem svým strávníkům poskytuje elektronické služby týkající se odhlášek, přihlášek 
a jiných změn ohledně stravování.  
Strávníci mohou objednávat a odhlašovat obědy formou sms, prostřednictvím internetu  
z počítače a ze všech chytrých mobilů a tabletů. Strávníci se do systému přihlašují uživatelským 
jménem a heslem. Aplikace je integrovaná do webu školy. Strávník nebo rodič má přitom 
dokonalý přehled o tom, jak se stravuje, o finančním zůstatku na účtu, zda jejich platba dorazila 
na účet školní jídelny.  
 
Ve školní jídelně se stravuje dle výkazu o činnosti zařízení školního stravování:  
Počet zapsaných stravovaných k 30. 6. 2021 
Celkem všech strávníků 724 
z toho žáci 606 
z toho pracovníci školy 64 
z toho cizí strávníci 54 
 
 
Počet vydaných obědů 
celkem 57.994 (k 31. 5. 2021)  
Převážná část školního roku 2020/21 byla rotační výuka a školní jídelna musela při distanční výuce 
obědy zatavovat do misek a při prezenční výuce vydávat obědy ve školní jídelně. 
 
Světlana Minaříková, vedoucí školní jídelny 
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Školní družina 

Školní družina je umístěna v areálu školy mimo hlavní budovu ZŠ. Sedm oddělení z devíti je 
umístěno v hlavní budově školy. 
 
Počet oddělení - 9 
Počet dětí – k 30. 10. 2020 – 253 dětí 
 
V letošním roce jsme do činnosti zařadili projekt Indiánský rok. Na každý měsíc byla do plánu 
zařazena nějaká pracovní i sportovní činnost týkající se tématu. 
 
Díky coronavirové situaci většina pravidelných společných akcí odpadla.  
V září jsme stihli účast na školní akci Maraton 128 a v červnu jsme uspořádali oslavu Dne dětí. 
Během online výuky paní vychovatelky vyučovaly společně s třídními učitelkami. 
 
Jako novinku jsme v letošním roce uvedli do provozu nový systém vyzvedávání dětí BellHop. 
Ten kromě bezpečnosti dětí řeší i zastupování, slučování oddělení, odchody na kroužky.  
V letošním roce proběhl zkušební provoz u dětí z 1. a 2. tříd. Od září bude zaveden do všech 
oddělení. 
 
Dana Strakošová, vedoucí vychovatelka 
 
 

Aktivity podporující individuální zájmy a potřeby žáků 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volitelné předměty   

6.  Mgr. D. Šverák Sport a zdraví 

 Mgr. L. Vánská Přírodovědné pokusy 
 Mgr. E. Herzánová Konverzace v anglickém jazyce 

 Mgr. A. Tošovská Matematika nás baví 

7. Bc. S. Filipiová Základy administrativy 

 Mgr. I. Chauturová Zdravý životní styl 

  Umění, kresba, malba 

8 Mgr. J. Vladyková Testové úlohy z českého jazyka 

 Mgr. D. Krejčíková Cvičení z českého jazyka 

 Mgr. M. Neubauerová Testové úlohy z matematiky 

 Mgr. A. Tošovská Cvičení z matematiky 

9. Mgr. M. Neubauerová Testové úlohy z matematiky 1 

 Mgr. K. Hlaváčová Testové úlohy z matematiky 2 

 Mgr. J. Vladyková Testové úlohy z českého jazyka 1 

 Mgr. Z. Kudrnová Testové úlohy z českého jazyka 2 

ročník pedagog předmět 

5. Mgr. Eva Herzánová Konverzace z anglického jazyka 

 Mgr. Zuzana Janíková Konverzace z anglického jazyka 

 Mgr. Dana Krejčíková Cvičení z českého jazyka 

 Mgr. Edita Havránková Cvičení z českého jazyka 
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Další cizí jazyky 
 

ročník pedagog předmět 

7. Mgr. Stoklasová Michaela Ruský jazyk 

 Mgr. Naďa Kakosová Německý jazyk 

 Mgr. Musilová Zuzana Německý jazyk 

 Mgr. Ilona Havlasová Ruský jazyk 

8. Mgr. Stoklasová Michaela Ruský jazyk 

 Mgr. Naďa Kakosová Německý jazyk 

 Mgr. Musilová Zuzana Německý jazyk 

 Mgr. Ilona Havlasová Ruský jazyk 

9. Mgr. Stoklasová Michaela Ruský jazyk 

 Mgr. Musilová Zuzana Německý jazyk 

 Mgr. Naďa Kakosová Německý jazyk 

 Mgr. Eva Herzánová Francouzský jazyk 

 Mgr. Stoklasová Michaela Ruský jazyk 

 

 
Mgr. Lenka Řádková 
Konzultační hodiny: domluva telefonicky na tel.: 734 689 509 
Vykonává činnost poradenskou, informační a metodickou. Činnost výchovného poradce je 
zaměřena především na problematiku kariérového poradenství, integraci žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných žáků. 
 

 
 

Mgr. Edita Kacetlová, Mgr. Lucie Rybová 
Konzultační hodiny: domluva telefonicky na tel. 46 630 46 04, 725 751 163 
Preventista vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou. Jeho činnost 
je zaměřena především na prevenci sociálně nežádoucích jevů. 

 
Velikou snahou Pardubického kraje bylo a je zkvalitnění logopedické péče od nejmenších dětí 
v mateřských školách až po žáky základních škol. Chybné vyslovování hlásek komplikuje 
vyučování dětí na prvním stupni a dělá starosti učitelům i rodičům dětí. Dětem není rozumět 
a píšou s chybami, které jsou zbytečné. Děti ztrácejí sebevědomí a ve svém jednání a chování se 
stávají velmi nejistými. Vzhledem k jejich nesrozumitelné komunikaci mohou vzniknout konflikty 
a nedorozumění mezi spolužáky ve třídě. Ve školním roce 2020/2021 pracovala na naší škole 
jedna logopedická asistentka. Pracovala s dětmi prvního stupně (celkem 8 žáků). Logopedická 
péče byla poskytována ve skupině a individuálně podle potřeb žáků. Děti pod dohledem 
logopedické asistentky procvičovaly problematické hlásky a pomocí říkadel a básniček si fixovaly 
správné vyslovování jednotlivých hlásek. Pokud byly u žáků zjištěny těžké vady řeči, byla rodičům 
doporučena péče školního nebo klinického logopeda. Nejdůležitější je spolupráce s rodiči. Ti jsou 

 

Činnost výchovného, kariérového poradce 

Činnost preventisty sociálně patologických jevů 

 
Činnost logopedických asistentek  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021  Základní škola Pardubice, Staňkova 128 

12 
 

informováni o pravidelném domácím procvičování a mohou se zúčastnit individuální práce 
s dítětem. Jedině důsledná, pravidelná a trpělivá domácí práce v rodině může zaručit správnou 
výslovnost dítěte.  
 
Mgr. Romana Stanislavová 

 
Asistentky pracují s dítětem na základě doporučení PPP Pardubice. Náprava probíhá u žáků, 
kterým je doporučena speciální pedagogická péče v hodinovém doučování 1x týdně. Žákům 
s podpůrným opatřením je věnována individuální péče i v běžných vyučovacích hodinách. 
Součástí vzdělávacího plánu je spolupráce s rodinou, kterou prokazatelným způsobem řídí 
dyslektický asistent (třídní učitel). Informace o žácích s touto poruchou předá TU (VP) i ostatním 
vyučujícím v dané třídě. Vyučující se žáky pracují a hodnotí je v souladu s doporučením PPP. 
 
Mgr. Lenka Řádková 

 
 
 

Pracuje 8 metodických uskupení:  
• MO pro 1. stupeň ZŠ (1. - 2. tř., 3. - 5. tř.) 

• MO český jazyk a dějepis 

• MO matematika a fyzika 

• MO cizí jazyky 

• MO přírodovědné obory 

• MO výchovné předměty 

• MO tělesná výchova a zdraví 

 
Vedoucí MO a ředitelka školy vedly společná jednání minimálně 1x měsíčně nad vzdělávacími 
a organizačními otázkami. 
Společně jsme připravily projekt napříč ročníky 2. stupně základní školy a vzdělávacími obory. 
Pilotní ověřování projektu v 5. ročníku v jarních měsících zastavila coronavirová pandemie. 
 
V době uzavření škol zastávaly metodické orgány významnou pozici v řízení organizačních změn. 
Vedoucí MO a vedení školy společně konzultovali pravidla pro výuku na dálku, organizaci online 
hodin, hygienická a organizační pravidla pro znovuotevření školy.  

 
Od doby zavedení instituce školního psychologa na naší základní škole uplynulo již devět školních 
roků. V tomto školním roce zastávala pozici školního psychologa Ing. et Ing. Mgr. Marie 
Herynková, Ph.D. (v rozsahu 0,5 úvazku).  
Celý školní rok 2020/2021 byl ovlivněn pandemii COVID-19 a přijatými protiepidemickými 
opatřeními.   
Na začátku září proběhly programy pro 5. třídy, jež měnily třídního učitele a byly postaveny před 
úkol sžít se i s některými dalšími změnami (zejm. působení většího počtu vyučujících). Tematicky 
jsme zde cílili hlavně na pravidla, komunikaci a vzájemné poznání s třídním učitelem. Následovaly 

 
Činnost dyslektických asistentů 

Činnost metodických orgánů 

 

Činnost školního psychologa  
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adaptační programy s 6. třídami, kde se proměnily kolektivy vzhledem k příchodu nových žáků. 
Zaměřovali jsme se hlavně na aktivity podporující sebepoznání, vzájemné poznávání se, 
spolupráci a důvěru. Souběžně probíhala i cílená práce s některými třídami za účelem zlepšit 
vztahy ve třídě. Průběžně se ŠP setkávala s žáky jednotlivých tříd na třídnických hodinách 
a diskutovala o vývoji kolektivů s třídními učiteli. V době distanční výuky se práce školní 
psycholožky uskutečňovala formou online konzultací.    
  
Z hlediska časové investice však nad prací se skupinou dominovaly individuální konzultace. 
Řešená problematika se dá ponejvíc shrnout pod adaptační obtíže spojené s distanční výukou 
a problémy v rodině (např. zvládání konfliktní rozvodové či porozvodové situace). Konzultace 
s rodiči mnohdy vyústily v podpůrnou individuální práci s dětmi. Žáci z druhého stupně se na ŠP 
častěji obraceli sami.  Zde jsme se souhlasem rodičů navázali užitečná pracovní spojenectví 
(kromě výše uvedeného se objevovala témata vztahu k sobě a druhým, zvládání vlastních emocí 
v obtížných situacích, profesního směřování aj.). Další velkou kapitolou u dětí na prvním i druhém 
stupni byly výukové obtíže a pomoc v jejich řešení, včetně zpracovávání a koordinace plánu 
pedagogické podpory.  
  
Ing. et Ing. Mgr. Marie Herynková, Ph.D., školní psycholožka  
 

Další aktivity podporující individuální zájmy a potřeby 
žáků 
 
 Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd: škola neorganizovala z důvodu mimořádných 

epidemických opatření. 

 Organizované pobyty v přírodě: škola organizovala minimálně z důvodu 

mimořádných epidemických opatření. 

 Plavecký výcvik: 3. a 4. ročník v Aquacentru v Pardubicích: proběhla pouze část 

plaveckého výcviku z důvodu mimořádných epidemických opatření. 

 Besedy a „sociální hry“ zaměřené na podporu prevence sociálně patologických jevů 

ve spolupráci se Semiramis. 

 Výchovně vzdělávací exkurze: 1. - 9. ročníky: proběhla pouze část plaveckého 

výcviku z důvodu mimořádných epidemických opatření. 

 Dopravní výchova: 4. - 5. ročníky, pravidla silničního provozu a získání dovedností 

v bezpečné jízdě na kole: škola neorganizovala z důvodu mimořádných 

epidemických opatření. 

 Příprava žáků na soutěže a olympiády v jednotlivých předmětech proběhlo pouze 

v online formě. 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021  Základní škola Pardubice, Staňkova 128 

14 
 

 

Akce pro rodiče a jejich předškoláka 
 
Listopad 
 
Březen  
Proběhla online beseda ředitelky školy s rodiči budoucích prvňáčků na téma školní zralost, 
program školy, systém vyučování v 1. ročníku.  
 
Duben 

Zápis do prvního ročníku 

Zápis, který ovlivnila coronavirová pandemie, proběhl bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
Přijetí do 1. ročníku proběhlo formou správního řízení. Komunikace se zákonnými zástupci 
probíhala dálkovým způsobem.  
 

Květen–červen 

Miniškolička pro zapsané předškoláčky  
Sešli jsme se s prvňáčky a jejich rodiči ve škole. Předškoláčci se stali na dvě vyučovací hodiny 
školáky a aktivně plnili úkoly s třídními učitelkami. Úkoly mohli plnit předškoláčci rovněž online 
formou. 
 

Akce pro předškoláky v rámci spolupráce naší ZŠ s MŠ 
 
Prosinec 

 
 

Děti se svou školkou navštívily naši školu a pod vedením Mikuláše, anděla a čerta se zapojily do 
sportovní akce. Každé dítě podle tradice mělo oblečeno část oděvu v červené barvě, některé 
děti dokonce běhaly v kostýmech čerta nebo anděla. 
 Plánovaná akce se nekonala z důvodu mimořádných epidemických opatření 

 
 

 
 

Žáci druhého stupně školy v převlečení za Mikuláše, anděla a čerta navštívili mateřské školy 
s krátkým programem říkadel a písní.  
 Plánovaná akce se nekonala z důvodu mimořádných epidemických opatření 

 
 
 
 
 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Mikulášský běh 

Mikulášská nadílka 
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Aktivity školy, vzdělávací metody pro naplnění vize školy 
 
Matematika, fyzika  

• Gradované úlohy rozvíjejí rozhodovací schopnosti dětí.  

• V 9. ročníku jsou písemné práce konstruovány podobně jako u přijímací zkoušky na střední 
školy, tzn. že obsahují úlohy otevřené i uzavřené.  

• Od 8. ročníku zařazujeme do učebního plánu předmět Testové úlohy v matematice, ve 
kterém mohou žáci rozvíjet své dovednosti, znalosti a možnost připravit se na přijímací 
zkoušky na střední školy.  

• Nově si můžou žáci osmých a devátých ročníků vybrat volitelný předmět Cvičení 
z matematiky, jehož náplní je procvičení a upevnění právě probíraného učiva. 

• Vybraní žáci se zapojí do Logické olympiády, která je pořádána ve spolupráci s Mensou 
ČR.  

• Účastníme se matematické olympiády, matematické soutěže Pangea i celosvětové 
soutěže Matematický klokan.  

• Účastníme se fyzikální olympiády pro 8. a 9. ročník a Archimediády pro 7. ročník. 

 
Anglický jazyk  

• Cílem výuky je především jeho využití v běžném životě.  

• S dětmi nacvičujeme rozhovory, čteme zjednodušenou četbu a časopisy. Díky tomu žáci 
přicházejí do kontaktu s autentickým textem.  

• K osvojení zvukové formy navštěvujeme divadelní představení v podání rodilých mluvčích.  
 
Český jazyk  

• Vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování v mateřském jazyce.  

• Podporujeme zájem o literaturu, divadlo i film a vytváříme kladný vztah k literatuře 
a kultuře. 

• Od 8. ročníku zařazujeme do učebního plánu předmět Testové úlohy z českého jazyka, 
který připravuje žáky k přijímacím zkouškám na střední školy.  

• Nově si můžou žáci vybrat volitelný předmět Cvičení z českého jazyka.  

• Pořádáme každoročně rétorickou a recitační soutěž, účastníme se olympiády, projektu 
čtenářských dílen a pravidelně navštěvujeme Krajskou knihovnu v Pardubicích. Letos byly 
některé tyto aktivity zrušeny nebo odloženy z důvodu koronavirové pandemie. 

• V 6. a 7. ročníku realizujeme projekty pro žáky s vyšším jazykovým a literárním 
potenciálem v rámci jedné hodiny českého jazyka týdně.  

• V rámci volitelných předmětů pro žáky 2. st. nabízíme dramatickou výchovu, kde rozvíjíme 
vztah k divadlu, recitaci, kultivujeme jazykový projev.  

 
Tělesná výchova  

• Zaměřujeme se na plnění disciplín OVOV (Odznak zdatnosti olympijských vítězů). Žáci 
postupně plní 10 disciplín a ti nejlepší se na jaře zúčastní okresního či dokonce krajského 
kola. V letošním školním roce jsme z důvodu covidové pandemie splnili pouze disciplíny, 
které bylo možné plnit ve venkovních prostorách a všechny sportovní soutěže byly 
zrušeny. 

• Pořádáme pravidelně lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků. Letošní covidový rok nám tento 
kurz neumožnil uspořádat. 
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Přírodopis  

• Pravidelně navštěvujeme ekocentrum Paleta, ale v letošním školním roce to nebylo 
možné z důvodu koronavirové pandemie. Naše projekty využívají arboretum kolem školy.  

• Každý rok se žáci zapojují do přírodovědné poznávací soutěže, biologické olympiády 
a soutěže Přírodovědný klokan. V letošním školním roce jsme byli úspěšní v biologické 
olympiádě, kde se naše žákyně umístila na krásném 5. místě v krajském kole. 
Přírodovědného klokana jsme se neúčastnili a poznávací soutěž se nekonala. 

• Žáci mají možnost být součástí Ekotýmu, kde společně tvoří výukové programy 
s ekotématikou pro své mladší spolužáky. Tento rok jsme se zúčastnili akce Ukliďme 
Česko. 

 
Dějepis  
 

• Pravidelně navštěvujeme výukové programy Východočeského muzea.   

• Spolupracujeme s organizací Post Bellum, kde se účastníme projektu Příběhy našich 
sousedů se žáky 9. ročníků. 

• Oblíbili jsme si workshopy k dějinám 20. století, které rovněž pořádá Post Bellum. 

• Každoročně se zapojujeme do dějepisné olympiády. 

• Vzhledem k omezením veřejných a společných akcí nemohly proběhnout již tradiční 
exkurze do Archeoparku Všestary a Země Keltů. 

 
První stupeň 

• Jsme součástí projektu Ovoce do škol.  

• Podporujeme čtenářskou gramotnost čtením společné četby a realizací pracovních listů.  
Od 2. ročníku pracujeme ve čtenářských dílnách. 

• Do hodin matematiky zařazujeme práci v prostředích prof. Hejného. 

• Účastníme se Logické olympiády a výtvarných soutěží.  

• Ve 4. ročníku absolvujeme vzdělávací program na dopravním hřišti. 
 

• Letos jsme se, díky distanční výuce, zdokonalovali v IT dovednostech. Vymýšleli jsme 
únikové hry, podporovali jsme učení dětí tvorbou sdílených dokumentů v prostředí MS 
Teams, tvořili jsme týdenní plány, pracovali jsme s testy Forms. S dětmi jsme pracovali na 
různých projektech, ve kterých jsme se snažili propojit školní činnosti s domácími. Snažili 
jsme se skutečnost, že jsou děti doma, obrátit ve svůj prospěch. Využívali jsme při 
vyučování domácí knihovny, kuchyň, prostor v obývacích pokojích... 

 
Pracovní činnosti – Finanční gramotnost  

• Projekt Rozumíme penězům je zakomponován do tematického celku Provoz a údržba 
domácnosti pracovních činností v 8. ročníku. Žáci se seznamují s používanými platidly na 
našem území, ochrannými prvky bankovek, formou peněz, poznávají pravidla a možnosti 
platebního styku, pojištění, půjček a investování. Seznamují se se základními pojmy 
souvisejícími s bankovnictvím jako např. platební a kreditní karta, PIN, běžný a spořicí 
účet, stavební spoření, penzijní připojištění, hypotéka, spotřebitelský úvěr, kontokorent, 
spoření, výpočet úroků, RPSN. Učí se, co jsou veřejné rozpočty, daně, DPH, příjmy a výdaje 
domácnosti, rozlišují povinné a nepovinné výdaje, sestavují osobní rozpočet, vyplňují 
poštovní poukázky, platební příkazy i jednoduchou pracovní smlouvu. Žáci poznávají 
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zákon nabídky a poptávky, vysvětlují smysl reklamy, učí se orientovat v pravidlech a 
možnostech nakupování, poznávají práva spotřebitele a seznamují se s pojmy 
vztahujícími se k podnikání.  

  
• Cílem projektu je, aby žák vysvětlil principy zodpovědného finančního rozhodování 

a získané poznatky použil k osobnímu rozhodování a plánování. 

 
Mgr. Ilona Havlasová 
  
Školní družina 

• Do vzdělávacích aktivit zařadila témata finanční gramotnosti. 
 
 
 

Vzdělávací a zájmové projekty školy 
 
 

1. ročník: Aj je vyučován jako povinný předmět s výukovým programem WOW! Wattsenglish  
jedenkrát 45 minut týdně. 
 
2. ročník: Aj je vyučován jako povinný předmět s výukovým programem WOW! Wattsenglish 
jedenkrát 45 minut týdně.  
 
3. až 5. ročník: Ve třetích a čtvrtých třídách vyučujeme podle nové řady učebnic Next Move, v 5. 
třídách pracujeme s učebnicí Kids Box 3. V pátém ročníku mohou žáci navštěvovat volitelný 
předmět Konverzace v angličtině, který je zaměřený na prohlubování znalostí, komunikačních 
schopností a obohacování slovní zásoby, a to 1krát týdně 45 minut. Děti v pátých ročnících během 
školního roku přečtou anglický komiks The Fire of London.  
 
6. až 9. ročník: výuka v 6. a 7. ročníku nově využívá učebnic Motivate! 1. V osmém a devátém 
ročníku pokračujeme s Motivate! 2. Při výuce klademe důraz na mluvení a poslechové aktivity. 
V šestém ročníku děti přečtou zjednodušenou četbu The Wrong Trousers a v osmém ročníku 
zjednodušenou četbu Sherlock Holmes.  
Jedním z doplňkových materiálů jsou časopisy R and R a Gate, v nichž děti přicházejí do kontaktu 
s autentickými materiály a poslechy a lépe si zvykají na reálný kontakt s cizím jazykem. Ve výuce 
je kladen důraz na konverzaci, snažíme se na děti co nejvíce hovořit anglicky. Pro všechny ročníky 
také zajišťujeme návštěvu kulturních programů v angličtině. 
 
Druhý cizí jazyk od sedmého ročníku 
Žáci naší školy od sedmého ročníku volí mezi třemi cizími jazyky: ruským, německým a 
francouzským jazykem. Vybraný druhý cizí jazyk má dotaci 2 hodiny týdně po dobu tří let. 
Otevřeny jsou třídy s ruským, francouzským i německým jazykem. 
 
Cílem je motivovat žáky ke studiu jazyků, osvojení základů jazyka do úrovně A1. 
Používáme učebnice Pojechali, Entre Nous a Deutsch mit Max a časopis Hallo.  
 
 
 

Anglický jazyk 
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Ostatní aktivity 
Kromě již zmíněných kulturních představení se zúčastníme soutěží ať už konverzačních, 
recitačních nebo zaměřených na testování úrovně jazyka, např. Agyslingua, Olympiáda v AJ  
a 5 jazyků na pódiu. Sami pořádáme cizojazyčnou recitační soutěž. 
 
Na škole probíhají již tradičně kroužky angličtiny ať už pod vedením rodilého mluvčího nebo 
vyučujících školy. Kroužky se zaměřují na procvičování, poslechy textů nebo čtení v originále.  

 
 

 
 
 

Také v tomto školním roce pokračovala naše škola v rozvíjení čtenářské gramotnosti u našich 
žáků.  
V každém ročníku na 1. st. děti společně přečetly několik knih. Ke každé knize je vypracován 
pracovní list, ve kterém děti doplňují a vyhledávají informace z přečtených knih.  
Další formou jsou čtenářské dílny pro žáky celé školy, kdy si každý žák čte knihu dle vlastního 
výběru přímo ve škole, a poté následuje debata k přečtenému. Děti se tak učí lásce ke knihám, 
sdělovat své myšlenky, srozumitelně vyjadřovat, naslouchat ostatním a získávají přehled 
o různých žánrech knih i stylech jednotlivých autorů. 
Databáze naší školní knihovny byla obohacena o mnoho titulů díky zapojení školy do projektu 
Čtenářských dílen a pravidelnému dokupování nových knih. Proto mají žáci opravdu z čeho 
vybírat, ať už se jedná o oblíbené fantasy knihy, dívčí četbu či komiksy nebo dobrodružné knihy.  
Naší snahou je neustále zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí tak, aby se na druhém stupni ZŠ 
i na střední škole dokázaly bez problémů orientovat v přečteném textu.  
Mgr. Jitka Vladyková 
 

 
 

Základní škola Pardubice, Staňkova 128 je jednou ze základních škol, která dlouhodobě 
spolupracuje s Mensou ČR. Od začátku naší spolupráce se zaměřujeme na podporu nadání. 
Vybraní žáci ze všech paralelních tříd se scházejí jedenkrát týdně při speciální výuce českého 
jazyka a matematiky. Na druhém stupni se dále zaměřují na přírodopis, zeměpis, fyziku a chemii. 
Účastní se soutěží a olympiád a tvoří tematické dny pro své mladší spolužáky, ročníkové práce a 
tematické projekty.  
 
Před pěti lety jsme navázali spolupráci se Světem vzdělání z. s. Otevřeli jsme třídu s rozšířenou 
výukou matematiky, logiky, angličtiny a programování. V těchto třídách vyučujeme matematiku 
Hejného metodou a rozvrh stavíme tak, aby při souběžné výuce angličtiny a matematiky byla 
třída rozdělena na polovinu. Častěji vyjíždíme na exkurze a snažíme se aplikovat principy Hejného 
metody i mimo oblast matematiky. V těchto třídách realizujeme během celého školního roku 
projektové pátky. Učíme se vyhledávat informace, zpracovávat je v PowerPointu a výsledky práce 
prezentujeme ostatním spolužákům v třídních kolektivech. Od třetí třídy vedeme projektové 
vyučování napříč ročníky. Učíme se tak pracovat ve věkově smíšených skupinách. 
Od školního roku 2021/22 budeme pokračovat s rozšířenou výukou také na 2. stupni. 
 

Mgr. Veronika Kubíková 

Podpora čtenářské gramotnosti 

  

Spolupráce s Mensou ČR a Světem vzdělání 
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Jelikož koronavirová situace nám ani letos nepřála, zahájili jsme realizaci projektů pouze 
v kmenových třídách. Některé projekty realizované při distanční výuce jsme prezentovali online 
formou. Na závěr školního roku se ale situace natolik zlepšila, že jsme mohli společně s žáky 
3. C, 4. C a 5. D zrealizovat Jarmark na podporu charitativní činnosti Mary¨s meals. 
 
Mgr. Pavlína Dlabková, Mgr. Kateřina Kánská, Mgr. Hedvika Čechlovská, Mgr. Linda Pravcová, 
Mgr. Lucie Rybová 
 

 
 

 
 

V současné době se Den stromů slaví v různých termínech ve více než 40 zemích světa, v České 
republice mu připadlo datum 20. října. Každý strom, ať už stojí v lese, osamocen v poli, na louce 
nebo v našich zahradách plní mnoho funkcí – poskytuje domov, útočiště a potravu mnoha 
druhům živočichů a jiných rostlin, produkuje kyslík, chrání půdu před sluncem, ochlazuje svoje 
okolí a vytváří krajinu jako takovou. Proto jsme pro vás připravili literární a výtvarnou soutěž 
zaměřenou zejména na staré stromy a jejich obyvatele. To, že je strom starý, poničený nebo 
usychá, neznamená, že dosloužil. Často je to právě naopak, sice už nemusí poskytovat tolik plodů 
nebo stínu, ale ve větvích či pod kůrou snáze objevíme jeho obyvatele, kteří jsou nám jindy 
neviditelní. Velikáni, kteří přežívají staletí bez úhony, jsou pak živou archou a pamatují mnoho 
příběhů, stejně jako lidé. 
Takto, zkráceně, znělo zadání celorepublikové soutěže, které jsme se s žáky 5. D zúčastnili.  
Na 1. místě se umístil Kryštof Mazal, na 2. místě Dominika Slavíková a na 3. místě Evelína 
Burdychová. Blahopřejeme všem zúčastněným i vítězům. 
Mgr. Pavlína Dlabková 
 

 
 

V letošním roce si žáci Tomíkovek z 4. a 5. třídy nově vyzkoušeli matematickou soutěž Pangea 
a navíc v online provedení. Do celorepublikového kola postoupila Viktorie Kembická z 5. D. Toto 
kolo se již konalo prezenčně v Praze a Viktorka se umístila na skvělém 14. místě.  
 
Mgr. Pavlína Dlabková, Mgr. Kateřina Kánská, Mgr. Hedvika Čechlovská, Mgr. Linda Pravcová 
 

 

Začátek školního roku 2020 

Šli jsme poprvé do školy jako třeťáci, ale asi po dvou měsících nám paní učitelka oznámila, že 

nastoupíme na online výuku. Všichni byli nadšeni, že nebudou muset nic dělat a že to bude tedy 

velmi lehké.  Ale rychle nás to všechny opravdu omrzelo. 

 

 
Projekty napříč ročníky 

Akce Tomíkových tříd 

Literární soutěž STARÉ STROMY A JEJICH OBYVATELÉ 

Matematická soutěž Pangea 

 

Školní rok 2020 až 2021 očima žákyně 3. B 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021  Základní škola Pardubice, Staňkova 128 

20 
 

Domácí studium 

A upřímně, ani já jsem doma nedokázala dávat POZOR. Vždy, když mi skončila výuka, tak první, 

co jsem udělala bylo to, že jsem si lehla do postele a ani jsem se nehnula. Bylo to pro mě velmi 

vyčerpávající a věřím, že pro ostatní také. Musela jsem to vydržet, ale dáte mi za pravdu, když 

vám řeknu, že sedět celý den u počítače není zdravé. 

Učení se nové látky 

To bylo také těžké, protože se mi to online špatně chápalo, ale ty 4,5 měsíce jsem to musela 

vydržet a překonat svoje limity. Byla jsem naštvaná, že otevřeli obchody a ne školy, protože mi 

přijde vhodné, aby děti v naší zemi byly vzdělané. 

Vracení se do školy 

Vrátili jsme se do školy a každý byl úplně jiný a nikdo se pomalu s nikým nebavil a myslím si, že 

úplně všem chyběl nejvíce ten kolektiv. Po jarní karanténě se ukázalo, že zhruba 10 000 dětí v naší 

zemi se během online výuky vůbec neučilo (na základní školy chodí v Česku téměř 940 000 žáků). 

Já jsem ráda, že jsme se s naší paní učitelkou distančně učili a příliš jsme toho nezameškali. 

Škola prezenčně 

Letos to bylo velmi bláznivé kvůli COVID 19 neboli SARS-COV-2. Postupně jsme se vraceli do školy, 

ale bohužel stále nejsme v plném počtu. Sice ještě pořád musíme mít roušky, ale já věřím, že to 

spolu jako super školní PARTA zvládneme.  Naše parta 3. B (brzy už 4. B) drží při sobě. 

 

Eva Gobernacová, 3. B 

Mgr. Edita Havránková 

 

 
 
 

V sobotu 27. 3. 2021 se vydali někteří žáci naší školy společně se svými rodiči do přírody v okolí 
svého bydliště, aby ji zbavili věcí, které tam nepatří. Zúčastnili se tak akce „Ukliďme Česko“.  
Všem děkujeme! 

 

 Michaela Stoklasová, Lucie Vánská a ekotým 

 
 

 

V letošním školním roce proběhla zeměpisná olympiáda z důvodu distanční výuky online. 

Školní kolo absolvovalo celkem 11 žáků 6. – 9. ročníku. Úkoly nebyly jednoduché, ale všichni se 

s tím poprali. Někdo lépe, někdo hůře, ale všechny chválíme za snahu udělat něco navíc. 

  
Do okresního kola postoupili vítězové všech tří kategorií a D. Lončák i dále do krajského kola, kde 
obsadil 17. místo. 
Všem ještě jednou gratulujeme a děkujeme za účast a reprezentaci školy. 
 
Mgr. Michaela Stoklasová a Mgr. Lucie Vánská 

Namátkou z našich mnoha akcí: 
 

Ukliďme Česko 

Zeměpisná olympiáda  
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Školní kolo mělo 4 části-teoretickou, poznávací, laboratorní a samostatnou práci, jako vstupní 

úkol do krajského kola.   

Do krajského kola, které se konalo 1.5.2021 postoupila první tři děvčata z mladší kategorie. 

V konkurenci většiny gymnázií obsadila krásná místa. Obzvlášť úspěšná byla Anička Kaláčová, 

která skončila na 5. místě. 

  

Mgr. M. Stoklasová a Mgr. L. Vánská 

 

 

 

Začátkem října jsme úspěšně zvládli logickou olympiádu, které se zúčastnilo přes 200 žáků 

z prvního i druhého stupně ve čtyřech kategoriích. V kategorii pro první a druhé třídy (základní 

republikové kolo, dál se nepostupovalo) se v celkovém hodnocení umístilo 8 žáků na sdíleném 

prvním místě – Ema K., Matěj L., Matyáš M. Ondřej Š. (1. C), Vít D., Karolína D., Patrik S. a Kateřina 

S. (2. C), ve vyšších kategoriích nám tři žáci postoupili do krajského semifinále Jan H. (5. A), Šimon 

K. (7. A) a Jan V. (7. C), ze kterého Jan H. postoupil až do republikového finále.  

    
Děti jsme také zapojily do školního kola fyzikální a matematické olympiády.  
V matematické olympiádě několik dětí postoupilo do okresního kola, kde se většinou umístily 
v první desítce; Lucka K. (8. A) celou soutěž v kategorii pro 8. ročník vyhrála. Krajské kolo se 
bohužel nepořádalo. 
 Ve fyzikální olympiádě jsme měli také úspěšného řešitele, Dominika L. (9. A), který se proklestil 
přes 2. místo v okresním kole do kola krajského, kde skončil na 11. místě. 
  
V dubnu nás čekala matematická soutěž Pangea, které se zúčastnilo více než 200 žáků čtvrtých 
až osmých tříd. Celorepublikové finálového kola v Praze, do kterého postoupili 4 žáci, se 
zúčastnila nakonec pouze Viki K. (5. D), která získala skvělé 14. místo (z více než 5000 účastníků).     
   
Všem dětem, které se zúčastnily soutěží, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme 
hodně úspěchů s matematikou a fyzikou i příští školní rok. 
Mgr. Jan Kubát 

 
 
 

1. června slaví svůj svátek všechny děti. Na tento den jsme společně připravily pro děti zábavné 
odpoledne s plněním úkolů. Stanoviště byla na zahradě školní družiny a na sportovním hřišti 
školy.   
Každé oddělení si prošlo devět stanovišť a za splnění úkolů dostaly děti drobné odměny. Pro děti 
byl zajištěn pitný režim i občerstvení čerstvým ovocem. 
Na závěr byla pro děti připravena na zahradě školní družiny diskotéka. 
 
Kolektiv vychovatelek 
 

Biologická olympiáda  

Matematika a fyzika v době covidové  

Den dětí  
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V době distanční výuky, kdy se nemůžeme účastnit žádných exkurzí, jsme si udělali exkurze alespoň 
virtuální. Požádala jsem rodiče, aby mi zaslali pár fotografií z jejich zaměstnání a svoje povolání i trochu 
popsali, aby sdíleli zkušenosti, zajímavosti… 
Nasbírané informace a fotografie jsem sestavila do prezentace, kterou jsme si několik třídnických hodin 
pouštěli a o jednotlivých povoláních našich rodičů si s dětmi povídali. 
Dozvěděli jsme se tak např., že někteří z rodičů v rámci svých povolání absolvovali třeba přežití v lese 
v minus 10 stupních Celsia, organizovali sčítání lidu, vedou videokonference na třech počítačích zároveň 
a zároveň také ve třech jazycích, pracují s výkonnými lupami, které dokáží zvětšit mnohonásobně oko, 
organizují basketbalové zápasy, léčí lidi s nemocnými ledvinami, vysílají záchranáře lidem volajícím na linky 
pomoci nebo třeba pilotují letadla… 
Všechny nás rozesmála poznámka jednoho z tatínků, že nejtěžší začátek v jeho povolání bylo opustit 
„mama hotel“. 
 
Mgr. Hedvika Čechlovská 
 
 
 

 
 

 

Dvacátým prvním rokem na škole pracoval SNĚM DĚTÍ tvořený zástupci žáků 3. až 9. ročníků.  
V letošním školním roce zasedal Sněm dětí převážně online v MS Teams 1x za 14 dní.    
 
Tyto projekty jsou výsledkem práce žáků Sněmu dětí.  
 
Prvním projektem je spolupráce s Oblastní charitou Pardubice-Ambulantními odlehčovacími 
službami Červánky v Mikulovicích. Vloni jsme stihli před Vánoci ozdobit se seniory perníčky. 
V tomto školním roce jsme nemohli více uskutečnit z důvodu mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví.  
 
Ve druhém projektu jsme navázali kontakt s útulkem v Chrudimi. Provedli jsme sbírku věcí, které 
jsme dovezli opuštěným zvířatům na začátku školního roku.  
 
Třetím projektem je Maraton 128, který se uskutečnil 11. září 2020. Žáci maraton uběhli za 
2 hodiny 19 minut. Druhý ročník by se měl uskutečnit 9. září 2021, kde žáci vyzvou své rodiče, aby 
se pokusili pokořit čas dětí. 
 
Práce Sněmu dětí je podpořena vedením školy a Spolkem rodičů. Rádi bychom vytvořili silnou 
komunitu těchto tří skupin.  
 
Dva zástupci naší školy se účastnili jednání Dětského parlamentu při Magistrátu města Pardubice 
a informace z této činnosti předávali vedení školy a zástupcům tříd. V letošním školním roce to 

Aktivita 3. C v době distanční výuky 

Spolupráce školy s Dětským parlamentem při 
Magistrátu města Pardubic 
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byly dvě žákyně šestého ročníku. Vzhledem k epidemické situaci se neuskutečnilo ani jedno 
setkání.            
 
Mgr. Edita Kacetlová a Mgr. Lucie Rybová 
 
 
 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

CELKOVÝ POČET ŽAKŮ 9. ROČNÍKU  73  
PŘIJATO NA:    

  

GYMNÁZIUM   11 z toho soukromé 0  

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM   0  

STŘEDNÍ ŠKOLY   24 z toho soukromých 3  

STŘEDNÍ ODBORNÁ 
UČILIŠTĚ  

 11 z toho soukromá 0  

  
UKONČIL POVININNOU 

ŠKOLNÍ DOCHÁZKU  
 0  

9.A   23  

  

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM   0  

STŘEDNÍ ŠKOLY   9 z toho soukromých 2  

GYMNÁZIUM   7 z toho soukromé 0  

STŘEDNÍ ODBORNÁ 
UČILIŠTĚ  

7  

9.B.   23  

  

GYMNÁZIUM   4  

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM   0  

STŘEDNÍ ŠKOLY   15 z toho soukromých 1  

STŘEDNÍ ODBORNÁ 
UČILIŠTĚ  

 3 z toho soukromá 0  

9.C   27 

 GYMNÁZIUM   1 

 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM   0  

 STŘEDNÍ ŠKOLY   19 z toho soukromých 8 

 
STŘEDNÍ ODBORNÁ 

UČILIŠTĚ  
 7 z toho soukromá 0  

 

 

Hodnocení prospěchu žáků ve školním roce k 30. 6. 2021 

 
V příloze uvádíme prospěch ve třídách 1.  a 2. stupně základní školy za 1. a 2. pololetí zvlášť 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků      
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Kariérové poradenství  

 
 
 

Výchovný poradce soustavně nabízí informace potřebné k výběru budoucího povolání již  
od 6. ročníku. Konzultace se uskutečňují na základě individuálního zájmu rodičů. 
Intenzivní příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. V rámci kariérového 
poradenství jsme se zaměřili více i na žáky prvního stupně. Využili jsme všech možností, abychom 
seznamovali žáky s povoláním jednotlivých rodičů. K tomuto jsme využili nabídky rodičů 
k návštěvám v jejich zaměstnáních. Naše aktivity však zbrzdila mimořádná opatření MZ.   
 

 

 

Podpora přípravy na přijímací zkoušky SCIO                                                                                          

Na začátku školního roku se v náhradním termínu do projektu společnosti SCIO Trénink na 
přijímací zkoušky, který nebylo možné realizovat v závěru školního roku kvůli mimořádné 
covidové situaci, zapojili deváťáci a v květnu žáci 8. ročníku. 
Tím, že si žáci vyzkoušeli on-line testování, v aplikaci ScioDat z matematiky, českého jazyka 
a obecných studijních předpokladů, které je připraveno podle přijímacích testů Cermatu 
a vycházejí z RVPZV, zjistili, jak velké jsou rozdíly mezi žáky po distanční výuce, a jaké jsou jejich 
šance dostat se na vybranou střední školu. 
  
Mgr. Ilona Havlasová 
 
V 9. ročníku nabízíme pro zájemce z řad žáků přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka 
a matematiky. Přípravu vedou kvalifikovaní vyučující matematiky a českého jazyka, kteří zároveň 
vyučují tyto předměty v 9. ročníku. Tím je podpořena kvalita a individuální přístup  
k žákům.  
 
Zaměřujeme se především na řešení vzorových CERMAT a SCIO testů. V letošním roce jsme 
věnovali velkou pozornost podpoře a nácviku čtenářské gramotnosti v rámci tzv. „Čtenářských 
dílen“, které absolvují žáci od druhých do devátých ročníků. Kdo z žáků má zájem  
o intenzívnější přípravu na přijímací zkoušky, může od října do dubna navštěvovat kroužky 
českého jazyka a matematiky, kde si žáci mohou učivo ještě více procvičit a získat tak větší pocit 
jistoty k přijímacím zkouškám. 
 
Žákům i rodičům jsme pomáhali při volbě dalšího studia propagací možností volby povolání: 

− Letáky 

− Zveřejňováním informací na webových stránkách školy 

− Propagačními materiály do tříd 

− Přímou pomocí jednotlivým žákům, rodičům 

− Spoluprací s třídními pedagogy vycházejících žáků 5. a 9. ročníků 

− Zajišťováním exkurzí na SŠ a SOU 

− Zajišťováním exkurzí v provozech 

− Účastí na burzách škol 

− Organizací školního testování žáků 
 

Konzultace výchovného poradce 

Příprava na přijímací zkoušky 

https://www.testovani.cz/Projekt/138/trenink-na-pz-pro-zaky-9-trid-mimoradny-termin?kod=DKMT&utm_source=IM&utm_medium=prvniMail&utm_campaign=TnPZ01092020&utm_content=info
https://www.testovani.cz/Projekt/138/trenink-na-pz-pro-zaky-9-trid-mimoradny-termin?kod=DKMT&utm_source=IM&utm_medium=prvniMail&utm_campaign=TnPZ01092020&utm_content=info
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V rámci podpory technického vzdělávání navštívili žáci školy s technickým zaměřením. Cílem je 
zvýšení společenské prestiže technických profesí. Využíváme i nabídky strojírenských podniků 
k exkurzím v jejich provozech. 
 
 

 
 
Hodnocení prevence  
V letošním školním roce jsme na druhém stupni, ale i ve čtvrtých a pátých ročnících, pokračovali 
s osvětou v oblasti kyberšikany. Tento fenomén se bohužel rozmáhá bleskovým tempem a děti 
často zaměňují „legraci na sociální síti“ právě s kyberšikanou. V rámci distanční výuky dochází 
k častějším problémům. Vzhledem k tomu, že žáci nedocházeli do školy, nebylo možné udělat 
přednášky ani besedy. 
 
Mgr. Edita Kacetlová, Mgr. Lucie Rybová 
 

 
 
Níže je popsáno vybavení jednotlivých budov související se vzděláváním a tvorbou vhodných 
pracovních podmínek pro žáky i zaměstnance školy s cílem zajištění modernizace didaktické 
techniky a podpory právních bezpečnostních a hygienických norem.   
Uvedeny jsou také opravy a renovace, které proběhly v rámci spolupráce s OMI MmP. 

 

V rámci školního roku 2020-2021 se prováděly na budově a hřišti základní školy tyto práce: 

Opravy: 
1. Výměna zářivkových těles ve všech třídách v přízemí 
2. Doplnění nábytku do tříd ve druhém patře 
3. Výmalba všech tříd v 2. patře včetně chodby, WC , sborovna, tělocvična a krček 

u tělocvičny 
4. Rekonstrukce tělocvičny včetně podlahy   
5. výměna žaluzií ve sborovně v 1. patře včetně doplnění nábytku 
6. Rekonstrukce odpočinkových koutů pro žáky v 2. patře 
7. Zhotovení krytu topení na chodbách školy 2. patro  
8. výměna sklepních oken  
9. výměna dveří ve školní jídelně 

Investice: 
1. výměna starých tabulí za interaktivní včetně dataprojektorů 

Podpora technického vzdělávání 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů   

Organizace materiálně technického 
zabezpečení školy 

 

Budova základní školy a venkovní areál 
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2. zakoupení elektronického programu BELHOPP – vyzvedávání žáků ze školní družiny 

Vznikl víceúčelový sportovní areál, ve kterém se nachází víceúčelové hřiště s umělou trávou, 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, doskočiště s tartanovou rozběhovou dráhou a fitness 
zóna.  
 
Hřiště slouží převážně žákům školy a dále pak široké veřejnosti v době mimo vyučování. 
Provozní doba pro veřejnost je po dohodě s ÚMO Pardubice V.  v odpoledních hodinách celý   
týden od dubna do října. 
 
Provoz hřiště zajišťují správci, kteří provádí sekání trávníků, drobné opravy, údržbu a dbají na 
dodržování provozního řádu. Na hřišti jsou lavičky na převlékání a odpočinek. Na sportovišti se 
provádí pravidelně 1x ročně údržba hřiště odbornou firmou, aby se udržela jeho kvalita 
a prodloužila životnost. 
 

 
 

Byl pořízen nový zatavovací stroj na výdej obědů (zatavování do misek bude sloužit i po 
protiepidemických opatřeních), dále byly pořízeny nové koše do myček, plechy na pečení do 
konvektomatu. 
 
Opravy jsou prováděny plánovitě se záměrem vytvořit příjemné, estetické a účelné prostředí pro 
žáky i zaměstnance školy. Plán připravuje široké vedení školy na základě reálných podnětů 
ostatních zaměstnanců školy a podnětů Sněmu dětí. 
 
Vedoucí školní jídelny    
Světlana Minaříková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venkovní areál školy 

Budova školní jídelny 
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Vzdělávací oblasti 
Vzdělávací 

obory 
Vyučovací 
předmět 

1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura 
33+15+8+4 

Český jazyk 
a literatura 

8 
 

7 
2 

6 
2 

6 
2 

6 
2 

4 
1 

4 
1 

4 
 

3 
2 

48 
12 

Cizí jazyk 
9+12 + 2 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
21 

2 

Další cizí 
jazyk 6 

Německý 
Ruský 

Francouzský 
      2 2 2 6 

Matematika a její 
aplikace      
20+15+4+4 

 Matematika 
4 
 

4 
1 

4 
1 

 
4 
1 
 

4        
1 

3 
1 

4 
1 

4 
1 

4 
1 

35 
8 

Informační a 
komunikační 
technologie 1+1 

 Informatika 
  1   1    2 

Člověk a jeho svět  

12+1 
 

Prvouka 2 2 2       6 

Vlastivěda    
2 
 

1 
0,5 

    
3 

0,5 

Přírodověda    
2 
 

1 
0,5 

    
3 

0,5 

Člověk a společnost  

11+1 

Dějepis Dějepis      2 2 2 
1 
1 

7 
1 

Výchova k 
občanství 

Občanská 
výchova 

     1 1 1 1 4 

Člověk a příroda  

21+ 5 

Fyzika Fyzika      
2 
 

1 
 

1 
1 

1 
1 

5 
2 

Chemie Chemie        2 2 4 

Přírodopis Přírodopis      
2 
 

2 
 

1 
1 

1 
1 

6 
2 

Zeměpis Zeměpis      
2 
 

2 
 

1 
1 

1 
 

6 
1 

Umění a kultura  

12+10 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 

Člověk a zdraví 
10+10  

Výchova 
ke zdraví 

Rodinná 
výchova 

     1 1   
2 
 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Člověk a svět práce 
5+3 

 
Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 1  1 1 
8 
 

Volitelný předmět +5                  1 1 1 1 1 5 

 Disponibilní časová dotace 16+18 1 4 3 3 5 3 3 5 7 34 
16+18 

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 30 30 31 31 
206 

+34 

 118 122 240 

 

Přehled učebních plánů se schvalovacími 
doložkami MŠMT   
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Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor Cizí jazyk: přednostně je nabídnuta žákům výuka anglického jazyka. 
Skupiny tvoříme podle počtu žáků v ročníku do maximální výše povolené právní normou, 
24 žáků.  
 
Vzdělávací obor Další cizí jazyk: s postupným zavedením od 7. roč. do 9. roč. si všichni žáci vybírají 
povinně z nabídky DCJ – německý, francouzský nebo ruský jazyk. 
Skupiny tvoříme do maximální výše povolené právní normou – 24 žáků.  
 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obory 

Vyučovací 
předmět 

1. stupeň 2. stupeň 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 
6. 7. 8. 9. 

Ja
zy

k 
a 

ja
zy

ko
vá

 
ko

m
u

n
ik

ac
e

 

Další cizí jazyk 
Německý 
jazyk 

      2 
 

2 
 

2 

Další cizí jazyk 
Francouzský 
jazyk 

      2 2 2 

Další cizí jazyk Ruský jazyk       2 2 2 

 
 

 
 

Od 6. ročníku dělíme třídy na skupiny (3. třídy = 3. skupiny) v souladu s výsledky školního 
testování. Ve všech skupinách využíváme systém gradovaných úloh.  
 

 
 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor Tělesná výchova a výchova ke zdraví 

Vyučovací 

předmět 

Tělesná výchova a rodinná výchova 

 

• Očekávaný výstup vyučovacího předmětu Tělesná výchova: TV4 je plněn ve 
vyučovacím předmětu Rodinná výchova 

 

 

 
 

Třídy na 2. stupni jsou rozděleny do skupin děvčat a chlapců. Počet skupin je dle počtu žáků. 
Skupiny naplňujeme maximálně do počtu povoleného právními normami.  

Komentář ke školnímu učebnímu plánu  

Matematika 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova  
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Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Vzdělávací obor Výchova k občanství 

Vyučovací předmět Občanská výchova 

• Očekávaný výstup vyučovacího předmětu Občanská výchova č. 16 A, 17 převedeny 
do Pracovních činností 8. roč. - Domácnost 

 
 

 
 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce  

Vyučovací předmět Pracovní činnosti 

• na 1. stupni je vzdělávací obsah realizován ve 4 tematických okruzích, které jsou 
pro školu povinné  

• na 2. stupni je povinný tematický okruh Svět práce a z ostatních sedmi 
tematických okruhů vybírá škola nejméně jeden tematický okruh, který realizuje 
v plném rozsahu  

• tematický okruh Svět práce je zařazen do 9. ročníku; je povinný pro všechny žáky 
v plném rozsahu 

6. ročník 

• třídy dělit do skupin 

o dle počtu žáků a v souladu s právními normami a 
požadavky na specializované učebny 

• tematický okruh: Práce s laboratorní technikou 

8. ročník 
• třídy: nedělit na skupiny 

• tematický okruh: Provoz a údržba domácnosti 

 9. ročník 

o dvě třídy rozděleny do dvou až tří skupin       

o dle počtu žáků a v souladu s právními normami 
a požadavky na specializované učebny 

• tematické okruhy: Svět práce  

                                  Využití digitálních technologií 
 
 

 

 

 
               Vyučovací předmět 

 
Vzdělávací obor 

5. 2.1 Sportovní hry chlapci 
Tělesná výchova 

5. 2.1 Sportovní hry dívky 

 
5.2.2 

Ekologie 
Přírodopis, Výchova k občanství 

Výchova ke zdraví 

5.2.3 Společenskovědní seminář Výchova k občanství, dějepis 

Občanská výchova a Pracovní činnosti  

Člověk a svět práce 

Volitelný předmět 
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5. 2.4 Výtvarné činnosti Výtvarná výchova 

5.2.5 Seminář z německého jazyka zrušeno 

5.2.6 Seminář z anglického jazyka zrušeno 

5. 2.7 Konverzace v anglickém jazyce Cizí jazyk 

5. 2.8 Cvičení z českého jazyka Český jazyk a literatura 

5. 2.9 Kreativní seminář 
Výtvarná výchova 

Člověk a svět práce 

5. 2.10 Tvořivé dílny 
Výtvarná výchova 

Člověk a svět práce 

5. 2.11 Psaní na počítači Informatika 

5. 2.12 Finanční gramotnost Matematika 

5. 2.13 SCIO 
Matematika, český jazyk, společensko-vědní 

předměty 

5. 2.14 Móda a textilní design Výtvarná výchova 

5. 2.15 Cvičení z matematiky Matematika 

5. 2.16 Naučné stezky 
Zeměpis 

Výchova k občanství 
Výchova ke zdraví 

5. 2.17 
Seminář z českého jazyka – tvorba školního 

časopisu 
český jazyk, společensko-vědní předměty 

5. 2.18 Toulky Pardubicemi Dějepis, výchova k občanství 

5. 2.19 Hudební dílna Hudební výchova 

5. 2.20 Prstem po mapě Zeměpis 

5. 2.21 Atletika Tělesná výchova 

5. 2.22 Testové úlohy Matematika, český jazyk 

5. 2.23 Tvorba webových stránek Výtvarná výchova, informatika 

5. 2.24 Malý youtuber zrušeno 

5. 2.25 Zdravý životní styl Rodinný výchova, Přírodopis, Občanská výchova 

5. 2.26 Míčové hry Tělesná výchova 

5. 2.27 Ekoškola Přírodopis a výchovy na 2. stupni 

5.2.28 Německý jazyk pro začátečníky Další cizí jazyk 

5.2.29 Dramatická výchova Český jazyk a literatura 

5.2.30 Sportovní příprava Tělesná výchova 

5.2.31 Základy administrativy  Matematika 

5.2.32 Scénické čtení Český jazyk a literatura 

5.2.33 Středověk kolem nás Dějepis 

5.2. 34 Archeologie Dějepis 

5.2.35 Přírodovědné pokusy Přírodopis a výchovy na 2. stupni 

5.2.36 Sport a zdraví Tělesná výchova, ekologie, rodinná výchova 

5.2.37 Testové úlohy z matematiky Matematika 

5.2.38 Základy počítačové grafiky Výtvarná výchova, informatika 

 

Pro daný školní rok se budou v ročníku otvírat tři (a méně v závislosti na počtu žáků v daném 
ročníku) volitelné předměty z kapacitních a finančních důvodů. Otvírat se budou nejobsazenější 
volitelné předměty z dané ročníkové nabídky. Skupiny naplňujeme maximálně do počtu 
povoleného právními normami a nároky na specializované učebny. 

 

Každý školní rok má novou aktuální nabídku volitelných předmětů podle personálních možností 
školy na základě zájmů žáků z předchozích let.  
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V případě personálních možností školy nabídneme širší škálu volitelných předmětů pro žáky 
několika ročníků společně. Cílem této organizace je pestrost nabídky pro rozvoj individuálních 
zájmů žáka a podpora sociálních kompetencí – komunikace a spolupráce žáků různého věku. 
 
 
 
 

 
 

Zápis do 1. ročníku 
 
K 1. 9. 2020 nastoupilo do 1. tříd 71 žáků.   
 
 
 
 
 

 
ČŠI ve školním roce 2020-21 proběhlo šetření ČŠI: vzdělávání formou distanční výuky. 
 
 
 
 

 

Okruhy doplňkové činnosti školy 

1. Pronájem kapacit sloužících k plnění úkolů hlavní činnosti v době, ve které pro tento účel 
nejsou dočasně plně využity 

2. Stravování cizích strávníků  
3. Organizovaní hrazených zájmových kroužků 
4. Pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí 

 

Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné 
školní docházce a následném přijetí do školy 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Doplňková činnost školy 
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Další vzdělávání bylo vybíráno a obsazováno v souladu s prioritami plánu školy 
 

1. Vzdělávací institut LETEC Praha 
Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd - 2 pedagogové  
Moderní pohled na makronutrienty - 2 pedagogové 

2. Edupraxe s.r.o. Brno   
Hodnocení a sebehodnocení žáků - 1 pedagog 
Práce s deiferencovanou třídou - 1 pedagog 

3. Národní institut pro další vzdělávání 
Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci - 1 pedagog 
 Deskové a karetní hry - 1 pedagog 

4. Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje  
Bádání s potravinami - 2 pedagogové 

5. Dita Olchavová Praha   
Aktivizující výuka strategie “líného učitele” - 1 pedagog   

6. Univerzita Palackého Olomouc 
Kurz kritéria školní zralosti - 1 pedagog  

7. Životní vzdělávání Jablonné n. Orlicí  
Badatelská výuka přírodních věd - 1 pedagog 

8. Středisko služeb školám Brno 
Jak využít smyslu pro efektivní učení - 2 pedagogové 
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností - 1 pedagog 

9. Životní vzdělávání, z. s.  
             Hry online - 2 pedagogové 

10.  Active Brain s.r.o. Brno 
              Čtení, psaní, počítání - 1 pedagog 
              Abeceda prvňáka - 1 pedagog 

11. H – MAT, o.p.s. Praha 
             Rozvoj matematické gramotnosti Hejného Metodou - 2 pedagogové 
             Matematická gramotnost na 2. stupni - 2 pedagogové 
             Škola Hejného 2. stupeň - 2 pedagogové 
             Škola Hejného metody 1. stupně - 1 pedagog 

    
 
Hodnocení DVPP ve škole: jednotlivé akce byly hodnoceny jako přínosné pro práci školy 

  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Rámcový popis personálního zabezpečení 
činnosti školy 
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Pracovník Titul Pracovní zařazení Aprobace
Pedagog 1 Mgr. Bc. Ředitelka I.stupeň

Pedagog 2 Mgr. Zástupce ředitele Matematika, Pedagogika

Pedagog 3 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 4 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 5 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 6 Mgr. učitelka 1.stupně Ing. VŠCHT

Pedagog 7 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 8 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 9 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 10 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 11 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 12 Mgr. učitelka 2.stupně Anglický jazyk, český jazyk

Pedagog 13 Bc. učitelka 1.stupně Německý jazyk

Pedagog 14 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 15 Mgr. učitelka 1.stupně I.stupeň

Pedagog 16 Mgr. učitelka 1.stupně Matematika

Pedagog 17 Mgr. učitelka 1.stupně Anglický jazyk 

Pedagog 18 Mgr. učitelka 1.stupně Anglický jazyk

Pedagog 19 Mgr. učitelka 1.stupně Anglický jazyk, geografie

Pedagog 20 Mgr. učitelka 2.stupně Český Jazyk, Občanská výchova

Pedagog 21 Mgr. učitelka 2.stupně Ruský jazyk,německý jazyk,dějepis

Pedagog 22 Mgr. učitelka 2.stupně Výtvarná výchova, Pedagogika

Pedagog 23 Mgr. učitelka 2.stupně Český Jazyk, Občanská výchova

Pedagog 24 Mgr. učitelka 2.stupně Český jazyk, dějepis

Pedagog 25 Mgr. učitelka 2.stupně Tělesná výchova

Pedagog 26 Mgr. učitelka 2.stupně Matematika, Speciální pedagogika

Pedagog 27 Mgr. učitelka 2.stupně Biologie, Zeměpis

Pedagog 28 Mgr. učitelka 2.stupně Německý jazyk, anglický jazyk

Pedagog 29 Mgr. učitelka 2.stupně Český jazyk, dějepis

Pedagog 30 Mgr. učitelka 2.stupně Biologie, Zeměpis

Pedagog 31 Mgr. učitelka 2.stupně Matematika, tělesná výchova

Pedagog 32 Mgr. učitelka 2.stupně Matematika, Informatika

Pedagog 33 Mgr. učitelka 2.stupně Tělesná výchova, Informatika

Pedagog 34 Mgr. učitelka 2.stupně Český jazyk,německý jazyk,pedagogika a psychologie

Pedagog 35 Mgr.,Ing učitelka 2.stupně Hudební výchova

Pedagog 36 Mgr. učitelka 2.stupně Fyzika, Matematika

Pedagog 37 Mgr., Bc. učitelka 1.stupně předškolní a mimoškolní pedagogika,Specializace v pedagogice

Pedagog 38 Mgr. učitelka 2.stupně Anglický jazyk, biologie

Pedagog 39 Bc. učitelka 2.stupně Anglický jazyk

Pedagog 40 Mgr. učitelka 2.stupně Anglický jazyk

Pedagog 41 Mgr., Ph D. učitelka 2.stupně Anglický jazyk, pedagogika

Vychovatel 1 Vedoucí vychovatelka vychovatelství

Vychovatel 2 vychovatelka vychovatelství

Vychovatel 3 Mgr. vychovatelka předškolní pedagogika

Vychovatel 4 Dis. vychovatelka učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Vychovatel 5 vychovatelka vychovatelství

Vychovatel 6 vychovatelka vychovatelství

Vychovatel 7 Bc. vychovatelka Sociální komunikace

Vychovatel 8 vychovatelka vychovatelství

Vychovatel 9 vychovatelka vychovatelství

Vychovatel 10 Bc. vychovatelka Sociální pedagogika - MD + RD

Vychovatel 11 Bc. vychovatelka MD + RD

Školní psycholog Ing.,Mgr., Ph D. školní psycholog Psychologie

Provozní pracovník 1 Ekonom

Provozní pracovník 2 Mzdová účetní

Provozní pracovník 3 Školník

Provozní pracovník 4 uklizečka

Provozní pracovník 5 uklizečka

Provozní pracovník 6 uklizečka

Provozní pracovník 7 uklizečka

Provozní pracovník 8 uklizečka

Asistent 1 Školní asistent

Asistent 2 Dis. Asistent pedagoga

Asistent 3 Asistent pedagoga

Asistent 4 Asistent pedagoga

Asistent 5 Asistent pedagoga

Asistent 6 Asistent pedagoga

Asistent 7 Asistent pedagoga

Asistent 8 Asistent pedagoga

Asistent 9 Ing. Asistent pedagoga

Asistent 10 Asistent pedagoga

Asistent 11 pracovník poskytující ostatní osobní služby

Asistent 12 pracovník poskytující ostatní osobní služby

Pracovník školní jídelny 1 Vedoucí školní jídelny

Pracovník školní jídelny 2 pomocná kuchařka

Pracovník školní jídelny 3 pomocná kuchařka

Pracovník školní jídelny 4 pomocná kuchařka

Pracovník školní jídelny 5 pomocná kuchařka

Pracovník školní jídelny 6 pomocná kuchařka RPP 31.12.2020

Pracovník školní jídelny 7 pomocná kuchařka

Pracovník školní jídelny 8 pomocná kuchařka

Pracovník školní jídelny 9 kuchařka RPP 30.4.2021
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1.  Vzdělávací institut LETEC 8 200,- 

2.  Edupraxe s.r.o. Brno 1 100,- 

3.  Národní institut pro další vzdělávání 2 180,- 

4.  Centrum celoživotního vzdělávání PK 2 800,- 

5.  Dita Olchavová 1 300,- 

6.  Univerzita Palackého Olomouc 1 100,- 

7.  Životní vzdělávání Jablonné n. Orlicí 610,- 

8. Středisko služeb školám Brno 3 090,- 

9. Životní vzdělávání, z. s. 1 255,- 

10. Active Brain s.r.o. 1 800,- 

11. H-MAT, o.p.s. Praha 30 700,- 

CELKEM DVPP 54 135,- 

  

Přehled o financování dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
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  a. Příjmy 
 

56 406 618,82 

 1. Celkové příjmy – dotace 53 669 205,10 

 2. Zúčtování fondů 155 100,- 

 3. Příjmy z doplňkové činnosti 565 535,- 

 4. Ostatní příjmy 2 016 778,72 

  b. Výdaje   

 1. Investiční výdaje celkem 71 753,- 

 2. Neinvestiční výdaje celkem 56 155 636,85 

  z toho:  

 - mzdy 34 665 111,- 

 - ostatní osobní náklady, FKSP 974 309,64 

 - pojistné 11 483 665,- 

 - výdaje na učebnice, učební pomůcky a potřeby                                                                     516 399,11 

 - ostatní provozní náklady 8 516 152,11 

c. Hospodářský výsledek 250 981,97 

  

Zpráva o hospodaření za rok 2020 
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Škola připravila a následně zrealizovala projekt: 
 

• Návštěva vzdělávacích programů Ekocentra Paleta 
             - financováno z dotace Statutárního města Pardubice 
 

• Tmelení ekotýmů školy formou vzdělávacího pobytu 
              - financováno z dotace Statutárního města Pardubice 
 

• Poplatky za účast na projektech Globe, KEV, MRKEV, EKOŠKOLA 
             - financováno z dotace Statutárního města Pardubice 
 
 

 

• Šablony II ZŠ Staňkova Pardubice 
o Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012649 
o Financováno MŠMT 

       

 
 
Ve škole není ustanovena odborová organizace. Škola spolupracuje s Úřadem práce města 
Pardubice při zajišťování kvalifikovaného pedagogického a provozního personálu s cílem 
zajištění kvality ve vzdělávání. 
  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů 

Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

Údaje o spolupráci s odborovými 
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
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Hodnocení prospěchu žáků ve školním roce k 30. 6. 2021 

 

1. pololetí      2. pololetí    

          

1. stupeň      1. stupeň    

vyznamenání  378   vyznamenání  368  

prospěl  37    prospěl  46  

neprospěl  0    neprospěl  1  

nehodnocen  0   nehodnocen  0  

          

2. stupeň      2. stupeň    

vyznamenání  148    vyznamenání  152  

prospěl  156    prospěl  151  

neprospěl  6    neprospěl  6  

nehodnocen  0    nehodnocen  0  

          

celkově      celkově    

vyznamenání  526    vyznamenání  520 

prospěl  193   prospěl  197 

neprospěl  6   neprospěl  7 

nehodnocen  0    nehodnocen  0  

počet žáků  725    počet žáků  724 

 
  

Přílohy 
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Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 
Zpracoval kolektiv zaměstnanců ZŠ Pardubice, Staňkova 128 
Pedagogická rada projednala: 7. 10. 2021 
Školská rada schválila: 22.10.2021 
 
Mgr. Bc. Gisela Kostelecká 
ředitelka školy 


