VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

2015-2016

Podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15, § 5 ze dne 27. 12. 2004 zpracováváme tuto výroční zprávu
o činnosti školy.
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A. PEDAGOGICKÁ ČÁST
1. Charakteristika školy
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je
Statutární město Pardubice. Škola nabízí rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Tato
výuka se uskutečňuje od 6. ročníku, v každém ročníku je vždy jedna sportovní třída. V 1. až 5. ročníku existuje
pro zájemce nadstandardní nabídka. Pro velký zájem otevíráme dvě třídy na 1. stupni, ve kterých poskytujeme
zvýšenou péči v oblasti sportovní a tělesné výchovy (3 hodiny tělesné výchovy, plavecký výcvik, každý rok
lyžařský výcvik, podzimní a jarní soustředění mimo Pardubice). Hlavním smyslem ovšem je výchova
k samostatnosti a podnícení zájmu o školu.
Ve školním roce 2015/16 škola vykazovala k 30. 6. 2016 ve 24 třídách celkem 543 žáků, z toho na 1. stupni jich
bylo vzděláváno 293 a na 2. stupni 250. 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
Český jazyk
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Rétorika a komunikace
Matematika
Počítače
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Volitelný předmět**
Tělesná výchova
Týdenní dotace povinných
předmětů
Nepovinné předměty *

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9/8
1

8/7
1

8
3

9/8
3

8/7
3

4
3

4

5

5

5

5
1

1
4
1

4
3
2
1/0
4

4
3
2
1/0
5

4
3
2
1/0
5

1

2

3
1
2

1
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
1

3

1
2
1
1/2
2

1
1
1
1/2
2

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1/2
2

30

30

32

30

0/4

0/4

0/4

0/6

1
1
1
0/1
2

1
1
1
0/1
2

1
2/1
1
0/1
2

1
2
1
0/1
2

1
2
1
0/1
2

20

21

25

26

26

0/1

0/1

2
2
2
2
1
1
1
2
1

**Volitelné předměty:
1. A, 1.B, 2.A, 3.A,3.B, 4. A, 4. B, 5. A, 5.B Pohybové a sportovní hry
7.A
Pohybové a sportovní hry (2hod)
7.B, C
Sportovní hry/Počítačová praktika (1hod)
8.A
Pohybové a sportovní hry (2 hod)
8.B
Počítačová praktika/Sportovní hry (1 hod)
9.A
Pohybové a sportovní hry (2 hod)
9.B
Počítačová praktika/Sportovní hry (1 hod)
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*Nepovinný předmět: pouze ve sportovních třídách
1.A, 1. B, 2.A, Plavání
6.– 9. A Atletická příprava (4 hod, 4 hod, 4 hod, 6 hod)
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3. Údaje o pedagogických zaměstnancích školy
Příjmení, jméno, titul

Zařazení

Pedagogická a odborná způsobilost

Mgr. Abelová Zdenka

U

1. stupeň

Mgr. Benedová Lenka

U

Tv - Bi

Mgr. Dostálová Hana

U

M–Z

Mgr. Doubravová Michaela

V

vychovatelka, asistent pedagoga

Mgr. Dražková Ivana

U

Čj - D

Dudychová Monika

VV

vedoucí vychovatelka

Mgr. Houfová Milena

U

M – Ov

Mgr. Hedvičák Jaroslav

U

Tv - Z – Př

Mgr. Hezká Martina

U

1. stupeň

Mgr. Hovorková Jaromíra

U

1. stupeň

Mgr. Jičínská Ema

Ř

M - Ch

Mgr. Jírková Zdena

U

1. stupeň

Mgr. Kakosová Pavlína

U

1. stupeň

Kikisová Dana

V

vychovatelka

Mgr. Klepalová Lenka

U

Čj – Ov

Mgr. Kosniovský Adam

U

TV – Ov

Mgr. Kulichová Eva

U

1. stupeň

Mgr. Kusáková Klára

U

1. stupeň

Mgr. Lacová Jana

U

1. stupeň

Mgr. Macíková Jana

U

M – Inf

Mgr. Marelová Ingeborg

U

Nj – Tv – Aj

Bc. Neprašová Štěpánka

V

Mgr. Netolická Markéta

ZŘ

M – Ch

Vychovatelka, asistent pedagoga

Novotná Drahuše

U

vychovatelka

Mgr. Paarová Zora

U

Tv - Z

Mgr. Plecháčková Romana

U

Čj - Vv

Mgr. Ruprechtová Michaela

U

1. stupeň

Mgr. Secká Jana

U

1. stupeň

Mgr. Shánělová Zuzana

U

1. stupeň

Mgr. Schoberová Irena

U

Nj - D

Mgr. Skřivánek Martin

T

Tv

Mgr. Stehnová Kateřina

U

ČJ – AJ

Mgr. Stříteská Zuzana

U

1. stupeň

Mgr. Štrofová Petra

U

Tv

Mgr. Štruncová Kateřina

U

Z – Aj

Mgr. Tesařová Hana

U

1. stupeň

Mgr. Vlasáková Zuzana

ZŘ

1. stupeň

Mgr. Vernerová Jana

U

Aj – Z

Zálabská Eva

V

vychovatelka

Mgr. Zelinková Darina

U

F – Ch

Mgr. Zrůstová Kristýna

P

školní psycholog

Mgr. Žandová Lenka

U

1. stupeň

U – učitel, V – vychovatelka, T – trenér, P – psycholog, VV – vedoucí vychovatelka, ZŘ – zástupce ředitele, Ř – ředitel
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4. Údaje o nepedagogických zaměstnancích školy
Příjmení a jméno
Marešová Kateřina

Zařazení
mzdová účetní

Hloušková Lenka

ekonomka školy

Durchánek Miroslav

školník

Němcová Eva

uklízečka

Hánová Jaroslava

uklízečka

Korbelová Vladimíra

uklízečka

Zářecká Helena

uklízečka

Zelingerová Hana

uklízečka

Hronová Iveta

vedoucí školní jídelny

Gregorová Naděžda

vedoucí kuchařka

Hušinová Bohumila

kuchařka

Foorová Jana

kuchařka

Spěváková Stanislava

kuchařka

Chalupová Květa

kuchařka

Polívková Božena

kuchařka

Jezdínská Pavlína

osobní asistent

Culková Šárka

osobní asistent

5. Údaje o přijímání dětí
Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo 55 žáků do 1. ročníku školy. Rozšířená výuka tělesné výchovy byla
poskytována 103 žákům sportovních tříd 6. - 9. ročníku ZŠ. Do 6. ročníku sportovních tříd 2015/2016 bylo
přijato 26 žáků, z toho 9 z jiných škol okresu Pardubice. Na škole byli 4 žáci uvolněni z tělesné výchovy a 1 žák
z atletické přípravy.

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6.1. Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště
Ve školním roce 2015/2016 ukončilo školní docházku z 9. tříd 55 žáků a 5 žáků ukončilo 9 let školní docházky
v nižším ročníku.
Z toho bylo přijato:
na gymnázia a střední školy 43 žáků,
na učební obory (bez maturity) 12 žáků z 9. ročníku a 5 žáků z 8. ročníku
Výsledky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště
9. ročník

8. ročník

maturitní

učební

učební

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

8

0

0

Gymnázium,
449

6

0

0

Pardubice,

Mozartova
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Sportovní gymnázium,
Dašická 268

Pardubice,

Pedagogická část

4

0

0

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

4

0

0

Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo
náměstí 250

2

0

0

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

1

0

0

Střední
průmyslová
škola
elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice

6

0

0

Střední škola automobilní Holice

2

0

0

Střední odborná škola cestovního
ruchu, s.r.o. Pardubice, U Josefa 118

1

0

0

Střední odborné učiliště plynárenské
Pardubice

0

7

0

Obchodní akademie a Střední odborná
škola cestovního ruchu Choceň

1

0

0

Střední
průmyslová
škola
potravinářství a služeb Pardubice

1

0

5

Střední průmyslová škola Chrudim

2

0

0

Hotelová škola Bohemia s.r.o.

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Střední odborné učiliště zemědělské
Chvaletice, Žižkova 139

0

1

0

Střední průmyslová škola chemická
Pardubice

0

2

0

Obchodní akademie a Hotelová škola
Havlíčkův Brod

1

0

0

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova
1338

0

1

0

Základní škola
Bohemia s.r.o.

a

Střední

škola

Střední škola zdravotnická
Pardubice, Průmyslová 395

škola,
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Střední škola
Ústí nad Orlicí

uměleckoprůmyslová

Pedagogická část

1

0

0

Střední odborná škola a Střední
odborné
učiliště
technické,
Třemošnice, Sportovní 322

0

1

0

Součet

43

12

5
60

CELKEM

6.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia
Přihlášku ke studiu z 5. ročníku podalo 11 žáků a ke studiu bylo přijato 6 žáků. Žáci nastoupí na Gymnázium
Pardubice, Dašická 1083 nebo na Gymnázium a Střední odbornou školu Přelouč. Pro zájemce o studium bylo
zajištěno skupinové zadávání inteligenčního testu. Test byl zadáván a vyhodnocen školním psychologem Mgr.
Kristýnou Zrůstovou.
6.3 Zpráva výchovné poradkyně

Ve školním roce 2015/2016 si vycházející žáci mohli podat v 1. kole přijímacího řízení ke studiu dvě
přihlášky, které obdrželi na naší základní škole s potvrzeným prospěchem.
Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem se konaly jednotné přijímací zkoušky do oborů
vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Pro čtyřleté i osmileté obory měly formu písemných testů z českého
jazyka, matematiky. Žáci měli možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto na vybraných středních
školách. Na naší škole v listopadu 2015 proběhlo testování SCIO z českého jazyka, matematiky, anglického
jazyka a obecných studijních předpokladů. Při tomto testování si žáci prověřili svoje studijní možnosti.
Žáci průběžně dostávali informace týkající se vyplňování přihlášek, jak postupovat při odevzdávání
zápisových lístků (zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, mohl vzít zpět v případě, že byl přijat na základě
odvolání nebo odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou), jak postupovat v dalších kolech
přijímacího řízení. Na webových stránkách školy byly žákům i rodičům k dispozici informace k přijímacímu
řízení. Rodičům byla nabídnuta osobní konzultace ve škole.
Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili výstavy SCHOLA BOHEMIA v Ideonu, mohli využít možnosti a na výstavu přijít
i s rodiči. Dále navštívili IPS při Úřadu práce v Pardubicích, kde diskutovali nejen o síti středních škol a SOU,
ale poznali i různé druhy profesí. Zájemcům byla nabídnuta účast na besedě „Chci být vojákem“ nebo „Chci
být policistou“.
V rámci exkurzí žáci navštívili tyto střední školy: na Anglickém gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší
odborné škole, s.r.o. se zúčastnili Veletrhu fiktivních firem, na Gymnázium Pardubice Mozartova měli
možnost zhlédnout výuku anglického jazyka a zeměpisu v prvním ročníku. Zájemci navštívili Střední
průmyslovou školu elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu Pardubice, Střední odborné učiliště
plynárenské Pardubice, Střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Chrudim. Do školy přišli také
zástupci Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim, zástupci SOŠ a SOU technického v Třemošnici.

6.4 Zpráva metodika prevence rizikových jevů, hodnocení Minimálního preventivního
programu
Jako každoročně prevence rizikových jevů probíhala na základě školního dokumentu MPP, jeho
součástí je i program proti šikanování. Naší snahou bylo zvýšit odolnost žáků vůči rizikovým jevům, vést je ke
zdravému životnímu stylu.
Preventivní témata byla začleněna do výuky především v předmětech: český jazyk, prvouka,
vlastivěda, přírodověda, biologie, občanská výchova, rodinná výchova, zeměpis, chemie, dějepis, anglický
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jazyk a informatika.
Pedagogové při výuce uplatňovali různé metody práce – skupinové činnosti, diskuse, dramatizace,
rozhovory, besedy, referáty, projekty, sociální hry,…
Žáci měli možnost navštěvovat zájmové kroužky ve škole i v družině. Účastnili se mnoha dalších
aktivit (výstav, koncertů, výletů, exkurzí, soutěží, návštěvy knihovny, ÚP, Palety, dopravní hřiště, plavec.
výcviku,…)
Významné byly i sportovní aktivity žáků (orientační běh, soustředění, florbal, atletický čtyřboj,
olympiáda dětí a mládeže, Nejrychlejší dívka a chlapec Pardubic, Mc Donalds cup,…)
Ve školním roce 2015/16 byly realizovány tyto preventivní programy:
září:

Adaptační blok 6. A, B
Beseda s P. Freestonem – prevence proti AIDS
ŠD – besedy s policií
Sexuální výchova – 6. ročník
Beseda s policií – 7. C, 8. A

říjen:

Beseda s policií – 6. A, B, C, 7. A, B, 8. B
Bez úrazu je to fajn - 2. , 3. Ročníky

listopad:

Paleta – 1. i 2. stupeň
Úřad práce – 9. ročníky
Beseda EU – 9. Ročníky

prosinec:

Láska ano, děti ještě ne – MUDr. Kovář – 8. Třídy
Paleta – 1. i 2. stupeň
Židovské muzeum Praha – 9. ročníky
Kyberšikana – 7. B
Bezpečně online – 6. A, B, C

leden:

Besedy s městskou policií – 4. A, B, C, 5. A, B, C

únor:

Práce policie a šikana – 3. A, B, 4. A, B, 5. A, B

březen:

Práce policie a šikana – 5. C
Beseda s policií – 1. A, B, 2.A, B
Nechte mě bejt – 6. B
Paleta – 1. Stupeň

duben:

Nechte mě bejt – 6. A
Když musíš, tak musíš – 9. A, B
Paleta – 1. stupeň
Den Země – celá škola

květen:

Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí- celá škola
Prevence zubní hygieny – 6. ročníky
Bezpečný internet – 8.A, B

červen:

Beseda s policií – ŠD
Kyberšikana – 7. A

Všechny programy se osvědčily a budou využívány i v příštím školním roce. Třídnické hodiny se
uskutečnily 1x měsíčně.
S problémovými žáky pracovala v průběhu roku školní psycholožka Mgr. Kristýna Zrůstová, která se
intenzivně věnovala i některým třídní kolektivům. Třídní učitelé řešili v průběhu roku nevhodné chování,
pošťuchování i schválnosti, které žáci mezi sebou prováděli. V některých třídách se objevilo velmi nevhodné
chování mezi žáky.
Všechny negativní jevy byly prošetřeny za přítomnosti třídního učitele, metodika prevence či
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výchovného poradce a zaprotokolovány. Byly vyhodnoceny se všemi důsledky, případně kázeňskými
opatřeními. Žáci byli opakovaně poučeni o závažnosti daného jevu, opětovně seznámeni se školním řádem.
Závažnější negativní jevy byly prozkoumány celým preventivním týmem školy – ředitelka školy, metodik
prevence a výchovný poradce. V letošním školním roce byly uděleny i snížené známky z chování – za
nevhodné chování vůči učiteli, nevhodné chování v hodinách a hrubé porušování školního řádu.
Škola spolupracovala s OSPOD.
6.5 Zpráva školního koordinátora ekologické výchovy, hodnocení programu EVVO
Škola byla zapojena do sítě M. R. K. E. V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a
pravidelně získávala nové metodické a informační materiály.
V rámci dlouhodobého projektu Recyklohraní jsme vytřídili 114 kg baterií a zapojili jsme se také do
sběrové kampaně „Věnuj mobil“.
22. dubna 2016 byl realizován celoškolní projektový den uspořádaný v rámci oslav Dne Země. Třídní
učitelé 1. stupně si připravili program vlastní. Na 2. st. žáci třídili odpady na školní zahradě, ekoznačky,
zhlédli video o třídění a biologickém rozkladu. Na závěr žáci soutěžili a vytvořili plakát ekodům.
Ve škole se pořádala sběrová rána, sběr léčivých bylin, kaštanů a pomerančové kůry. Žáci sbírali víčka
z PET lahví.
Všechny třídy školy navštívily (minimálně jedenkrát za školní rok) program ekologické výuky
v Ekocentru Paleta Pardubice. Účastnické poplatky na těchto programech byly hrazeny z dotace programu
podpory ekologické výchovy a osvěty poskytnuté magistrátem města Pardubic.
6.6 Zpráva školní družiny
V průběhu školního roku navštěvovalo školní družinu 175 dětí z prvních až čtvrtých ročníků. Kromě
pravidelné každodenní činnosti se měly možnost zapojit v šesti zájmových útvarech (Mladý přírodovědec,
Florbal, Vaření, Hravé malování, Pohybové aktivity a Flétna pro zdraví).
Družina pokračovala v projektu „Za bezpečné dětství“, zapojila se do školní akce „Vánoční jarmark“.
Organizovala výlety, kulturní, přírodovědné, výtvarné a pracovně-technické programy. Spolupracovala s
Městskou policií Pardubice, s DDM Delta, s Hokejbalovým klubem Pardubice. Ve spolupráci se školou
pomáhaly vychovatelky zajišťovat dozor a výcvik na školních pobytových akcích a sportovních soustředěních.
Za vybrané poplatky byly obnovovány sportovní pomůcky, hry a hračky, výtvarné potřeby, knihy, časopisy,
dětem byla hrazena doprava na výlety a vybrané kulturní a přírodovědné programy.
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7. Údaje o výsledcích kontrol
Dne 5. 11. 2015 proběhla následná kontrola hospodaření školy kontrolním oddělením MmP.
Kontrola byla provedena namátkovým způsobem, nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 17. 12. 2015 byla provedena kontrola inventarizace kontrolním oddělením MmP.
Kontrola byla provedena namátkovým způsobem, nebyly zjištěny nedostatky.
Ve dnech 16. – 19. 2. 2016 proběhla inspekční a kontrolní činnost ČŠI.
Podmínky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům měly očekávanou úroveň.
Dne 25. 4. 2016 byla provedena veřejnoprávní kontrola realizace projektu OP VK „Cesta za
poznáním“ odborem kontroly MŠMT.
Kontrolou výstupů projektu nebyly zjištěny žádné nedostatky. Škola postupovala při realizaci projektu
v souladu s povinnostmi a postupy stanovenými Rozhodnutím a Příručkou.
Dne 13. 4. 2016 byla provedena kontrola školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí
Pardubického kraje.
Kontrola byla zaměřená na kontrolu jídelních lístků z hlediska Nutričních doporučení a spotřebního koše.
Z výsledku vyplývá, že by měly být více zařazovány luštěninové polévky a různé druhy rybích polévek. Celkově
byly oba výběry jídelníčku kladně hodnoceny.
Dne 29. 6. 2016 proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění
a odvodech na sociální zabezpečení Okresní správou sociálního zabezpečení.
Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

8. Aktivity školy
Ve škole se konala burza sportovních potřeb a další aktivity.
Celoročně třídy 1. stupně navštěvovaly programy Krajské knihovny Pardubice.
Dvakrát ročně byly pořádány pro 2. stupeň recitační soutěže Slavnosti jazyka. Vybraní žáci postoupili do
soutěže Mladý Demosthenes a Mistr slov.
Pro žáky se pořádal projektový den zaměřený na mimořádné události. Žáci si prakticky vyzkoušeli úkony
zachraňující lidský život pod vedením studentů Střední zdravotnické školy Pardubice.
Na 2. stupni se žáci účastnili fotografické přírodopisné soutěže, kterou sami vyhodnocovali.
Ve školním roce 2015/2016 škola zajistila testování žáků 5. a 9. ročníku od společnosti Scio. Testování se
týkalo znalostí v českém jazyce, matematice, všeobecných studijních předpokladech a anglickém jazyce.

9. Projekty EU
I nadále jsme pokračovali ve spolupráci na projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji jako partner Gymnázia Pardubice, Dašická, kdy gymnázium připravovalo pro naše žáky
vyšších ročníků zajímavé hodiny fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.
Byl ukončen projekt OPVK Pracujeme s novými technologiemi se společností SMARTER, ve kterém byla škola
partnerem. Cílem projektu byla práce na tabletech a školení 20 pedagogů.
Dalšími projekty EU OPVK, do kterých se škola zapojila, byly „Cesta za poznáním“ a „Žákovská dílna“.
Cílem prvního projektu bylo rozvíjet čtenářskou gramotnost a jazyky. Škola byla vybavena více než 500
knihami, učitelé připravili metodiku k četbě a pracovní listy, 42 žáků jelo na několikadenní vzdělávací a
poznávací zájezd do Velké Británie, 2 učitelky navštívily švédskou školu v Lindchepingu a 4 učitelky navštívily
školu v Prešově na Slovensku. Ve druhém projektu učitelé pracovních činností připravili pracovní listy
k přípravě výrobku, nakoupili příslušné přístroje, nástroje a materiál, aby se žáky mohli výrobek zhotovit. Oba
projekty byly v prosinci 2016 ukončeny.
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10. Poradenské služby
Začátkem školního roku vystřídala Mgr. Zuzanu Říhovou na pozici školního psychologa Mgr. Kristýna
Augustinová. V souladu s náplní své práce poskytovala celý školní rok poradenské služby žákům, rodičům i
pedagogům v oblastech výchovného působení, vzdělávacího procesu a osobnostního rozvoje. Konzultace
probíhaly individuální, párovou i skupinovou formou, jednorázově i opakovaně. Nejčastějšími tématy byly
osobní a rodinné problémy, nevhodné chování mezi spolužáky, problémy týkající se kázně a prospěchu a
agresivní chování žáka vůči ostatním. U konzultací s rodiči byla základem motivace ke spolupráci se školou,
dále výchovné otázky a opatření týkající se diagnózy dítěte (nejčastěji ADHD). Intervence ve třídě měly
převážně preventivní charakter zaměřený na vztahy, spolupráci a zdravé třídní klima, tak aby nedocházelo
k vyčleňování žáků z kolektivu a fragmentaci třídního kolektivu. V každé třídě proběhly za školní rok
průměrně 3 vstupy.
Září bylo ve znamení poznávání tříd a adaptačních bloků. 10 hodin pro každou ze tří 6. tříd. Hlavním
cílem bylo nastartovat proces vzájemného poznávání, jak mezi žáky, tak mezi žáky a třídním učitelem, a
zdravého kooperativního klimatu ve třídě. Programu se aktivně účastnili i třídní učitelé, své postřehy poté
konzultovali se školní psycholožkou a na základě toho se odvíjela následná spolupráce a charakter třídních
programů.
Ve druhé polovině září byl v prvních třídách realizován 2 hodinový program s cílem seznámit žáky
s tím, co vlastně dělá školní psycholog. Vše probíhalo hravou formou a bylo zakončeno miniexkurzí do
pracovny školního psychologa.
Mezitím již probíhaly první individuální konzultace se žáky, kteří byli v péči školního psychologa
předchozí školní rok, a seznamovací setkání s jejich rodiči. V průběhu září a října proběhly návštěvy všech tříd
prvního a druhého stupně, během kterých se nová školní psycholožka představila žákům, pozorovala jejich
chování během výuky a následně probírala atmosféru a složení jednotlivých tříd s třídním učitelem a
výchovnou poradkyní. Během podzimu proběhly v několika třídách vztahově preventivní programy, rozsah a
obsah se samozřejmě lišil dle zakázky. Během třídnických schůzek byla školní psycholožka k dispozici
rodičům i dětem. A byla koordinátorem ve spolupráci s agenturou ProstorPRO, jejíž služby se škola rozhodla
využít kvůli profesionálně vedeným programům pro rizikové kolektivy. Tento program byl realizován v jedné
třídě druhého stupně v rozsahu 12 hodin, vedly jej dvě lektorky a aktivně se jej účastnila právě školní
psycholožka a třídní učitelka. Kromě záležitostí tříd přibývalo individuálních konzultací se žáky, rodiči i
pedagogy. Nejčastějším tématem bylo nevhodné chování mezi spolužáky a osobní a rodinné problémy.
Začátkem nového kalendářního roku byli převažujícími klienty rodiče s dětmi řešící prospěch a
učební styly. 5 žáků devátých tříd využilo kariérové poradenství, které se sestávalo z individuální konzultace a
administrace Dotazníku volby povolání. 8 žákům 5. ročníku, kteří měli zájem absolvovat přijímací zkoušky na
víceletá gymnázia, byl skupinově administrován orientační inteligenční test (VIT), jehož výsledky byly
následně konzultovány s jejich rodiči. Služeb školního psychologa mohli využít i rodiče budoucích prvňáčků,
kteří dorazili na únorový zápis do 1. tříd. Ve spolupráci s Mgr. Zuzanou Stříteskou byla realizována každý
týden od března do června Předškolička pro budoucí prvňáčky, kterého se psycholožka aktivně účastnila.
V osmi třídách bylo realizováno sociometrické šetření na vztahy ve třídě pomocí dotazníků B3 a B4, jejichž
výsledky byly opět podkladem pro práci s třídními kolektivy.
Psycholožka byla v průběhu celého školního roku v pravidelném kontaktu s výchovnou poradkyní i
metodičkou prevence. Samozřejmostí byla úzká spolupráce se členy pedagogického sboru. Spolupracovala
s institucemi jako je PPP Pardubice, SPC Svítání, OSPOD Pardubice, Prostor PRO, Amalthea, Oblastní charita
Pardubice, SVP Pyramida, aby byl zachován aspekt komplexnosti a návaznosti poradenských služeb. Inspiraci
a metodickou podporu čerpala na pravidelných setkáních školních psychologů v PPP Pardubice pod vedením
Mgr. Evy Klucké. Během školního roku se zúčastnila seminářů: Diagnostika třídních kolektivů, Sandplaying,
Šikana v kostce, Možnosti mapování třídního klimatu, Respektovat a být respektován a také 3 supervizních
setkání pedagogických pracovníků.
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B. EKONOMICKÁ ČÁST
1. Příjmy
2015
30 638 tis. Kč

celkové příjmy:
z toho:
Dotace zřizovatele (příspěvek na provoz)
Dotace ze státního rozpočtu (platy)
Rezervní fond
Fond odměn
Poplatky za čipy – školní jídelna
EU
Dotace EVVO, kultura
Dary od rodičů a sponzorů
Ostatní příjmy
Dotace MO 5 Pardubice
Dotace Úřad práce
Příspěvek od rodičů na školní družinu
Stravné – školní jídelna
Příjmy z doplňkové činnosti

4 114 tis. Kč
20 965 tis. Kč
644 tis. Kč
87 tis. Kč
2 tis. Kč
1 657 tis. Kč
18 tis. Kč
30 tis. Kč
75 tis. Kč
33 tis. Kč
220 tis. Kč
338 tis. Kč
2 049 tis. Kč
406 tis. Kč

2. Výdaje
2015
neinvestiční výdaje celkem

30 443 tis. Kč
z toho:

Státní:
Náklady na platy zaměstnanců školy
2% do FKSP
OON
Zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění
Učebnice, učební texty, učební pomůcky, plavání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Nemocenská, cestovné, zákonné pojištění
Provozní:
Energie
Vybavení učeben, kabinetů
Odpisy
Opravy a údržba
Ostatní náklady
EU
Školní družina
Stravné - školní jídelna
Výdaje z doplňkové činnosti
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15 050 tis. Kč
151 tis. Kč
94 tis. Kč
5 137 tis. Kč
384 tis. Kč
33 tis. Kč
204 tis. Kč
1415 tis. Kč
1373 tis. Kč
335 tis. Kč
726 tis. Kč
1 156 tis. Kč
1 657 tis. Kč
338 tis. Kč
2 049 tis. Kč
341 tis. Kč
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3. Doplňková činnost (obsaženo v bodu 1. a 2.)
2015
406 tis. Kč

Celkové příjmy:
z toho:
Pronájem tělocvičen a hřiště
Kroužky
Ostatní

307 tis. Kč
86 tis. Kč
13 tis. Kč

Celkové náklady:

341 tis. Kč
z toho:

Mzdy
Zdravotní a sociální pojištění
Energie
Opravy, údržba, služby, poplatky
Učební pomůcky

194 tis. Kč
23 tis. Kč
66 tis. Kč
58 tis. Kč
0 tis. Kč

4. Evropský sociální fond
Zůstatek z roku 2013 a nové prostředky:
Mzdové náklady
Učební pomůcky
Celkové náklady:

2015
1 657 tis. Kč
436 tis. Kč
1 221 tis. Kč
1 657 tis. Kč

5. Hospodářský výsledek
Z hlavní činnosti:
Z doplňkové činnosti:
Hospodářský výsledek celé organizace:
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C. STATISTICKÁ ČÁST
1. Počty žáků ve škole
(podle stavu k 30. 6. 2016)
1. stupeň
14
293
20,9
*
*

Počet tříd
Počet žáků
Průměrný počet žáků na třídu
Přepočtený počet pracovníků
Počet pedagogických pracovníků

2. stupeň
10
250
25,0
*
*

Celkem
24
543
23,7
58
40

2. Statistika vzdělávacího procesu
(statistika za II. pololetí)
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

počet žáků
55
49
66
61
62
78
67
50
55
543

vyznamenání
54
47
62
44
42
28
22
18
20
337

prospělo
1
2
4
17
20
48
44
27
35
198

neprospělo
0
0
0
0
0
2
1
5
0
8

3. Snížené stupně z chování a neomluvené hodiny
(statistika za II. pololetí)
Výchovná opatření,
neomluvená absence
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Neomluvené hodiny

1. stupeň

2. stupeň

Celkem

0
0
0

6
0
10

6
0
10

1. stupeň

2. stupeň

Celkem

1

2

3

0

1

1

0

4

4

0

3

3

4. Údaje o neprospívajících žácích
Výchovná opatření,
neomluvená absence
Vykonali úspěšně opravnou zkoušku
Nevykonali úspěšně opravnou
zkoušku
Nepostoupili (opakují ročník)
Postoupili (již opakovali nebo ukončili
docházku) do vyššího ročníku
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5. Účast žáků v soutěžích
Nejvýraznější úspěchy žáků:
Kolektivy:
Atletický čtyřboj škol Pardubického kraje o pohár hejtmana – XIII. ročník:
1. A
1. místo
1. B
3. místo
2. A
1. místo
3. A
1. místo
3. B
2. místo
4. A
1. místo
5. A
1. místo
Atletický čtyřboj Pardubického kraje

Pohár rozhlasu
Liga škol - Orientační běh
Přespolní běh
Olympiáda dětí a mládeže – kopaná
Olympiáda dětí a mládeže - orientační běh
Olympiáda dětí a mládeže – basketbal
Olympiáda dětí a mládeže – vybíjená
Olympiáda dětí a mládeže – volejbal
Olympiáda dětí a mládeže – florbal
Olympiáda dětí a mládeže – nohejbal
Olympiáda dětí a mládeže – plavání

Olympiáda dětí a mládeže – softbal
Olympiáda dětí a mládeže – stolní tenis
Olympiáda dětí a mládeže – šachy
Malá kopaná
XIV. Krajská olympiáda mládeže Pardubického kraje
Turnaj České pojišťovny ve florbale
Kinball
Turnaj o pohár starosty Pardubic v kin-ballu
Štafetový pohár – žáci 3. - 5. ročník
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družstvo dívek - 1. místo – okresní kolo
družstvo chlapců – 3. místo – okresní kolo
družstvo dívek - 1. místo – krajské kolo
družstvo chlapců – 1. místo – krajské kolo
družstvo dívek - 4. místo – republikové finále
družstvo chlapců – 8. místo – republikové finále
mladší i starší žáci i žákyně postoupili do krajského
kola
1. místo
2. místo v okresním kole (starší žákyně)
2. místo v okresním kole (starší žáci)
účast v okrskovém kole (chlapci)
1. místo v regionálním kole (4. – 5. ročník)
1. místo v regionálním kole (8. – 9. ročník)
4. místo v okrskovém kole (dívky)
5. místo v okresním kole (dívky)
3. místo v okrskovém kole (chlapci)
3. místo v okrskovém kole (dívky)
účast v okresním kole (dívky)
4. místo v okresním kole (chlapci)
1. místo v okresním kole (dívky)
3. místo v krajském kole (dívky)
účast v okresním kole (chlapci)
účast v okrskovém kole (chlapci)
1. místo v okrskovém kole (dívky)
4. místo v okresním kole (dívky)
účast v okresním kole (chlapci)
1. místo v okresním kole (dívky)
3. místo v okresním kole (chlapci)
1. místo v krajském kole (dívky)
5. místo na republikovém finále (dívky)
Kateřina Burianová – 1. místo v závodě 50 m znak
1. místo v krajském kole (chlapci)
11. místo v republikovém finále
5. místo v regionálním kole (chlapci – 8. – 9. ročník)
účast v regionálním kole
1. místo - dívky

2. místo
5. místo v okresním kole
1. místo v krajském kole (8. A, 9. A)
1. místo na republikové finále (8. A, 9. A)
účast v turnaji – 2 týmy
2. místo – tým 8. A, 9. A
1. místo v krajském kole
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5. místo republikové finále
Žáci školy se společně se svými rodiči a učiteli účastnili lidového běhu Vinařského půlmaratonu.
Žáci také školu reprezentovali v běhu Pardubická devítka.
Ostatní soutěže a nejlepší umístění žáků:
Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Mistr slov
Mladý Demosthenes
Cesta daleká
Rosteme s knihou
Slavnosti jazyka
Vzkaz pro vítěze
Finanční gramotnost
Poznávací přírodovědná soutěž DDM Delta
PC – ák 2015
Praktická elektronika 2016
Zeměpisná olympiáda

Matematická olympiáda

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda
Vánoční turnaj v sudoku

Piškvorky

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

29 žáků – 2. stupeň – školní kolo
Nicole Derner – 7. A – postup do okresního kola
11. místo v okresním kole
Kateřina Bartakovičová – 9. A – postup do okresního kola
11. místo v okresním kole
15 žáků – 8. a 9. ročníku – školní kolo
Markéta Buderová – 9. A – 1. místo
postup do okresního kola
Jakub Joukl – 9. B. – 2. místo
postup do okresního kola
Natálie Paurová – 8. A
Alexandra Urbanová – 9. A
účast v soutěži
18 žáků 2. stupně – školní kolo
1. místo v kategorii 6. – 7. ročník – Vendula Pithartová – 7.B
1. místo v kategorii 8. – 9. ročník - Alexandra Urbanová – 9.A
účast v literární soutěži, 11 žákyň 2. stupně
účast v literární soutěži
18 žáků – 6. – 9. ročník
1. místo – Emílie Navrátilová – 6. – 7. ročník
1. místo – Ngo Thi Thuy
1. místo – Michaela Filipová (6. B)
46 žáků – 9. ročník – školní kolo
Martin Staněk (9. A), Kristýna Kudláčková (9. A), Adam
Frosch (9. B) - postup do okresního kola (jeden tým)
2. - 3. místo Kateřina Bartakovičová (9. A)
6. místo Anna Makovská (7. C)
5 žáků – 8. B, 9. B
11 žáků – 9. A, 9. B
42 žáků – 2. stupeň – školní kolo
Jakub Joukl – 9. B – postup do okresního kola
7. místo okresní kolo
Michal Hybeš – 6. C – postup do okresního kola
1o. místo okresní kolo
Anna Makovská – 7. C – postup do okresního kola
13. místo okresní kolo
3 žáci – školní kolo
Šimon Slánský – 6. A – postup do okresního kola
Pavel Spěvák – 6. B - postup do okresního kola
Filip Licek – 6. C - postup do okresního kola
Martin Joukl – 9. B – 10. místo – okresní kolo
postup do krajského kola
Jakub Joukl – 9. B – 4. místo – okresní kolo
postup do krajského kola
Martin Joukl – 9. B – 11. místo – okresní kolo
Jakub Joukl – 9. B
29 žáků – 2. stupeň
Simona Ručová – 6. A – 1. místo
Michal Hybeš – 6. C – 2. místo
Michal Rýdlo – 7. C – 3. místo
30 žáků – 6. – 9. ročník
1. místo – Tvůj táta: Adam Svítek, Jakub Joukl, Filip Jílek,
Filip Navrátil (9. B)
2. místo - Tvoje máma: Adam Frosch, Martin Joukl, Michal
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Pythagoriáda

Testování SCIO
Přírodovědný klokan

Matematický klokan

Příběhy našich sousedů
Lucemburkové na českém trůně
Den cizích jazyků
Výtvarné soutěže:

Recitační soutěž
Pardubický pramínek

Statistická část

Drábek, Ngo Thi Thuy, Sára Svobodová (9. B)
3. místo – Team piškvorky: Martin Kouba, Filip Daňo,
Martin Bořil, Pavel Bořek, Vojtěch Štos (8. B)
103 žáků – 5. – 8. ročníku
postup do okresního kola:
Filip Shejbal – 5. A – 2. místo
Martin Janáček – 5. C – 5. místo
Filip Patlevič – 5. A – 7. místo
Anna Ptáčková – 5. A – 10. místo
Eliška Maixnerová – 5. A – 11. místo
Michal Hybeš - 6. C – 11. místo v okresním kole
Filip Patlevič – 5. A a Markéta Buderová – 9. A –
nejlepší výsledek v matematice v pardubickém kraji
33 žáků – 8. - 9. ročníku
Jakub Joukl – 9. B - 1. místo
Martin Joukl – 9. B – 2. místo
Ngo Thi Phung – 9. B – 3. místo
229 žáků – 2. – 9. ročníku
2. - 3. ročník
Michaela Šelembová - 3. C – 1. místo
Andrej Kútny - 3. C – 2. místo
Eliška Modlíková – 3. C - 3. – 4. místo
Eliška Němcová - 3. C - 3. – 4. místo
4. - 5. ročník
Anna Kašparová – 4. C – 1. místo
Martin Janáček - 5. C - 2. místo
Filip Patlevič - 5. A – 3. místo
6. - 7. ročník
Tereza Hodásová – 6. C – 1. místo
Nicole Jane Derner- 7. A - 2. – 4. místo
Anna Šplíchalová – 7. A – 2. – 4. místo
Vendula Pithartová – 7. B - 2. – 4. místo
8. - 9. ročník
Lenka Bartůňková – 9. A – 1. místo
Jakub Joukl – 9. B – 2. místo
Zuzana Indráčková – 9. A – 3. místo
3 žáci – Paurová Natálie, 8. A, Fousek Vilém, Smolař
Marek 7. A - 3. místo
34 žáků 2. stupně
12 žáků 2. stupně
Jak to bylo s králem
oceněna Zuzana Indráčková (9. A)
Zdravá a nemocná příroda
oceněna Kateřina Bartakovičová (9. A)
Divadelní přehlídka Svitavský dýchánek 3. A – krajské kolo –
ocenění za pohybové ztvárnění
1. místo – Anna Marie Sejpková (5. B)
2. místo – Jáchym Sádovský (5. B)
3. místo – Klára Haasova (3. A), Pavlína Kubelková (5. B)

Naše škola ve školním roce 2015/2016 potvrdila, že se právem řadí mezi úspěšné sportovní
školy.
Žáci reprezentovali nejen školu, ale i město Pardubice v celostátních soutěžích –
republikových finále:
Plavání – Jindřichův Hradec
Kin-ball – Praha
Poháru rozhlasu – Kolín
Softbal – Choceň
Štafetový pohár – Čáslav
Atletický čtyřboj – Břeclav

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

5. místo
1. místo
4. místo
11. místo
5. místo
8. místo chlapci, 4. místo dívky
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6. Atletika a výsledky ŠAKu Pardubice ZŠ Benešovo náměstí
Žáci reprezentují jak školu, tak Školní atletický klub při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 (ŠAK).
A. Soutěže družstev
2016
přípravky:
Do krajského finále družstev (dále jen KP) postoupilo po čtyřech základních kolech družstvo žáků i družstvo
žákyň.
V krajském finále vybojovali žáci zlaté medaile a žákyně obsadily 4. místo.
V zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) jsme obsadili 1. místo.
mladší žactvo:
Mladší žáci obsadili 3. místo ve finále KP družstev.
Mladší žákyně obsadily 5. místo ve finále KP družstev.
V zimní lize smíšených družstev (zimní KP družstev) jsme obsadili druhé místo.
starší žactvo:
Starší žáci obsadili 2. místo v KP a postoupili tak do finále Čech družstev.
Starší žákyně obsadily 2. místo v KP družstev a postoupily rovněž do finále Čech.
Finále Čech probíhá paralelně ve dvou skupinách (A, B) s finále družstev Moravy a Slezska. Tři nejlepší
družstva z deseti v jednotlivých skupinách postupují dál do finále ČR.
Naši žáci ve své skupině obsadili šesté místo, žákyně obsadily místo deváté.
B. Krajský přebor-jednotlivci
2016 (hala)
Krajské přebory v hale hostil jako každý rok Jablonec nad Nisou. Na třísetmetrový ovál jsme odjeli
s početnou výpravou a závodili v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. Naši mladí sportovci
přivezli 18 medailí.
1. místa - Gottvaldová Adéla 150m (22.53s.), Moravcová Barbora 300m (50.28s.), Tamchynová Kateřina
60m překážek (9.28s.), Daněk Jakub koule (7.75m)
2. místa – Moravcová Barbora 60m (8.85s.), Tamchynová Kateřina 150m (20.73s.), Hezká Eliška 300m
(45.10s.), Gotz Richard 800m (2:31.21), Ručová Simona 800m (2:44.09), Brablec Daniel 60m překážek
(10.03s.), Derner Luděk Tyler výška (1.75m), Svobodová Kristýna koule (8.38m)
3. místa – Gottvaldová Adéla 60m (9.04s.), Chrbolka Patrik 150m (20.33s.), Indráčková Zuzana 300m
(46.32s.), Havlová Lucie 300m (51,62s.), Bartakovičová Kateřina tyč (3.00m), Šplíchalová Anna koule
(8.13m)
4. místa – Smolař Marek 60m (8.20s.), Holba Marek 60m (8.90s.), Brablec Daniel 300m (45.67s.), Cejnar
Tomáš 60m překážek (12.85s.), Ručová Simona výška (1.34m), Červenka Kryštof dálka (4.20m), Buderová
Markéta koule (8.72m),
5. místa – Karlík Jakub 150m (20.60s.), Seifert Max 300m (50.60s.), Havlíček Tomáš 800m (2:39.89),
Němcová Anna 800m (2:57,31), Havlová Lucie výška (1.34m), Brablec Daniel dálka (4.95m), Tamchynová
Kateřina dálka (5.09m…ženy), Košťálová Kristýna dálka (3.95m),
6. místa – Indráčková Zuzana 60m (8.68s.), Seifert Max 150m (22.57s.), Ručová Simona dálka (3.94m)
2016 (dráha)
Šakali přivezli z krajských přeborů mladšího i staršího žactva 5 zlatých medailí, 1 stříbrnou medaili a 9
bronzových medailí.
Stejně jako minulý rok přepisovali naši atleti výkony v historii klubu. Kateřina Tamchynová prolétla 100m
překážek v klubovém rekordu. Eliška Hezká poskočila na sedmou příčku ve skoku o tyči, Zuzana Indráčková
na osmou příčku v běhu na 300m, Hooper Vendula rovněž na osmou příčku v běhu na 150m.
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1. místa – Tamchynová Kateřina 100mpřekážek (14.80s.), Tamchynová Kateřina 200mpřekážek (30.31s.),
Špaček Radim výška (1.68m), Hezká Eliška tyč (2.60m), Špaček Radim kladivo (27.16)
2. místa – Jančík Tomáš 300m (42.60s.)
3. místa – Indráčková Zuzana 300m (45.51s.), Karlík Jakub 100mpřekážek (17.60s.), Buderová
Markéta200mpřekážek (32.86s.), Hezká Eliška výška (1.48m), Chudomel Václav tyč (2.60m), Sádecká Sára
tyč (2.50m), Novotná Eliška kladivo (23.10m), tichý Lukáš kladivo (19.66m), Karlík Jakub oštěp (38.05m)
4. místa - Hooper Vendula Myrtle 60m (20.41s.), Havlíček Tomáš 800m (2:35.46), Tichý Lukáš koule
(10.10m), Novotná Eliška disk (19.62m), Špaček Radim disk (28.76m), Novotná Kateřina kladivo (22.86m)
5. místa- Hezká Eliška 150m (20.65s.), Jančík Tomáš 800m (2:48.76), Chudomel Václav disk (27.53m),
Tichý Lukáš oštěp (31.88m)
6. místa- Hooper Vendula Myrtle 60m (8.47s.), Sádecká Sára 200mpřekážek (35.73s.), Tamchynová
Kateřina oštěp (20.89m)
C. Mistrovství ČR-jednotlivci
2016 (hala)
Na žákovský šampionát nás jeli reprezentovat: Kateřina Tamchynová (60m překážek, dálka, 4x300m), Eliška
Hezká, Kateřina Novotná a Zuzana Indráčková (všechny 4x300m).
Kateřina Tamchynová v jablonecké hale zaběhla mezi překážkami svůj osobní rekord 9.26s., což stačilo na
celkové 13. místo. V dálce brala za výkon 5.01m 15. místo.
Naše štafeta v rozběhu doběhla na druhé příčce a časem 3:01.15 se umístila na 10. místě.
Na dorosteneckém šampionátu reprezentovala naše barvy Kateřina Bartakovičová, která nastoupila na krátké
překážky a skok o tyči.
Ve skoku o tyči skončila na 5. místě výkonem 3.20m a nad překážkami obsadila 9. místo, tedy první
nepostupové, stejně jako minulý rok v Jablonci nad Nisou.
2016 (dráha)
Na Mistrovství ČR žactva na dráze jsme vyjeli s pětičlennou výpravou. Dopadla následovně:
Kateřina Tamchynová – 100mpř (12. místo) a 200 mpř. (9. místo)
Sára Sádecká – skok o tyči (11. místo)
Eliška Hezká – skok o tyči (15. místo)
Václav Chudomel - 100mpř (21. místo)
Daniel Brablec – skok daleký (11. místo)
Na mistrovství republiky v atletické všestrannosti (víceboje) na dráze jeli náš klub reprezentovat: Kateřina
Tamchynová (15. místo), Václav Chudomel (16. místo), a Radim Špaček (18. místo)
D. Atletický čtyřboj
Z okresního kola postoupili obě naše družstva z prvních míst, tedy družstvo žáků i žákyň. Žáci i žákyně ovládli
rovněž krajské kolo.
Na republikovém finále skončily žákyně čtvrté a žáci osmý.
E. Pohár Rozhlasu
Do republikového finále se probojovalo i naše družstvo starších žákyň, které v Kolíně obsadilo nepopulární 4.
místo.
G. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic
2016 (dráha)
V padesátém druhém ročníku prestižní sprinterské soutěže se představilo našich 16 žáků a 15 žákyň. Získali
jsme dva tituly, tři druhá místa a dvě místa třetí. Závodu se zúčastnilo celkem 20 škol. Letošní ročník proběhl
bez štafet z důvodu rekonstrukce městského atletického stadionu.
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1. místa - Urbanová Karolína (2005), Stejskal Jan (2002)
2. místa - Sádovská Anežka (2005), Bláhová Veronika (2004), Novosad Matěj (2004)
3. místa - Ručová Simona (2004), Hezká Eliška (2002)
H. Absolventi
Naši odchovanci působí a vynikají v různých sportovních odvětvích na domácí a někdy i světové scéně.
Výjimkou nebyla ani tato uplynulá sezóna.
Atletika-Nikola Řehounková, Jan Dunovský, Ondřej Kopecký, David Sklenář, Vojtěch Adamec, Lukáš Kuthan,
Daniel Špičák
Orientační běh-David Procházka, Klára Procházková, Tomáš a Oldřich Kosovi
Hasičský sport-Michal Tydrych
Kanoistika-Radka Valíková
Házená-Tomáš Hes
Horolezectví- Tomáš Kučera
Hokejbal-Tomáš Hák
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7. Další stručný komentář
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Prostory školy byly plně vytíženy.
Bylo vyměněné osvětlení v malé tělocvičně.
V červnu se škola již po druhé zapojila do multikulturního vzdělávacího projektu EDISON. Zavítali k nám
4 vysokoškolští studenti z Indie, Číny, Pákistánu a Hong Kongu. Celý týden se žáci seznamovali s kulturou
jejich zemí v anglickém jazyce.
V červnu 2016 byla provedena rekonstrukce školního hřiště (nový tartan).
Během letních prázdnin se rekonstruovalo sociální zařízení a šatny u tělocvičen.
Další šatní prostory byly vybaveny šatními skříňkami.
Ve škole se pracovalo na jedenácti interaktivních tabulích.
Velmi aktivní a dobrá byla práce školního sportovního klubu.
Se žáky s vývojovou poruchou pracovaly dyslektické asistentky.
Žáci mají možnost 4x ročně objednat v Klubu mladých čtenářů Albatros knihy z aktuální nabídky.
Finanční prostředky byly vynakládány na další vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. přehled
o čerpání těchto prostředků).
Dobrá spolupráce s Magistrátem města Pardubic
Pedagogicko-psychologickou poradnou
Službou škole
ČSTV Pardubice
Městskou policií
Obvodem V
Krajskou knihovnou Pardubice
V průběhu školního roku mohli žáci odebírat mléko (2x týdně) a využít prodeje svačinek. Po celý rok byl
pro žáky zabezpečen pitný režim ve škole i ve školní družině.
Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Děti 1. stupně dostávaly zdarma 1x za 14 dní ovoce nebo
zeleninu.
Byly průběžně aktualizovány www stránky školy.
Od ledna 2015 je školská rada ve složení: Dasa Lazaráková, Tomáš Doubrava, Jana Harvánková, Milan
Randák, Zora Paarová a Zdenka Jírková.
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2015/2016 byla na DVPP využita částka 33 000 Kč ze státního rozpočtu školy.
Kurzy, které pedagogové absolvovali:
Příjmení a jméno Název školení

Časová
dotace

Mgr.

AUGUSTINOVÁ
Kristýna
AUGUSTINOVÁ
Kristýna
AUGUSTINOVÁ
Kristýna

Mgr.

AUGUSTINOVÁ
Kristýna

Mgr.

DOSTÁLOVÁ Hana

Mgr.

Geometrie nejen tužkou a papírem

4 hodiny

Mgr.

DOSTÁLOVÁ Hana
DUDYCHOVÁ
Monika
HEDVIČÁK
Jaroslav

Papírové chumelení
FRED - názorná výuka s pomocí on - line
materiálů

4 hodiny
1,5
hodiny

Mgr.

HEZKÁ Martina

9 hodin

Mgr.

HEZKÁ Martina

Setkávání s Hejného metodou
Metodický seminář eTwinning pro
začátečníky

Mgr.

HEZKÁ Martina

Mgr.

HEZKÁ Martina

Mgr.
Mgr.

HEZKÁ Martina
HOVORKOVÁ
Jaromíra

Mgr.

JIČÍNSKÁ Ema

Mgr.

Mgr.
Mgr.

Diagnostika třídních kolektivů
8 hodin
Základy krizové intervence ve škole - PhDr.
Richard Braun
7 hodin
Šikana v kostce

8 hodin

SANDPLAYING využití herního pískoviště
v diagnostice a terapii dítěte
14 hodin
Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let
- Kritická místa ve výuce matematiky
20 hodin

7 hodin

Jak se dívat na divadlo: Metody rozvoje
aktivního diváctví žáků ZŠ
10 hodin
Alternativní metody při práci s prozaickými
texty zlepšující čtenářskou gramotnost
4 hodiny
Konference pro učitele 1. stupně

6 hodin
6 hodin

JIČÍNSKÁ Ema

Hravá logopedie v praxi
Bezpečné zacházení s chemickými látkami
a s přípravky ve školách
Informační seminář pro ředitele škol a
školských zařízení k novele školského
zákona (§ 16)

Mgr.

JIČÍNSKÁ Ema

Žák s potřebou podpůrných opatření v
běžné ZŠ

8 hodin

Mgr.

JIČÍNSKÁ Ema

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při
aktualizaci

8 hodin

Mgr.

JÍRKOVÁ Zdena

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo
konflikty začnou ovládat jeho!

8 hodin

Mgr.

KAKOSOVÁ Pavlína Metody nácviku čtení
6 hodin
Alternativní metody při práci s prozaickými
KULICHOVÁ Eva
texty zlepšující čtenářskou gramotnost
4 hodiny

Mgr.

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

23

8 hodin
8 hodin

www.benesovka.cz

Výroční zpráva školy za rok 2015/2016

Mgr.

KUSÁKOVÁ Klára

Mgr.

LACOVÁ Jana

Mgr.

Mgr.

MACÍKOVÁ Jana
MARELOVÁ
Ingebeorg
NETOLICKÁ
Markéta
NETOLICKÁ
Markéta

Mgr.

NETOLICKÁ
Markéta

Mgr.
Mgr.

Statistická část

Zdravotník zotavovacích akcí
Probuďte v dětech čtenáře (metody pro
rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí 1.
stupně ZŠ)

40 hodin

Seminář pro školní metodiky prevence
Nápady
podporující
komunikaci
ve
vyučování s využitím interaktivní tabule
Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let
- Kritická místa ve výuce matematiky
Software Bakaláři - Suplování a
vyhodnocení pracovní doby
Pokusné ověřování organizace přijímacího
řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou.

15 hodin

Metodická poradna - Implementace §16
novely školského zákona
Žák s potřebou podpůrných opatření v
běžné ZŠ

Mgr.

NETOLICKÁ
Markéta
NETOLICKÁ
Markéta
PLECHÁČKOVÁ
Romana
RUPRECHTOVÁ
Michaela
RUPRECHTOVÁ
Michaela

Mgr.

SECKÁ Jana

Hravá logopedie v praxi

Mgr.

SECKÁ Jana
SCHOBEROVÁ
Irena

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Mgr.
Mgr.
Mgr.

SCHOBEROVÁ
Irena
STEHNOVÁ
Kateřina

8 hodin

8 hodin
20 hodin
4 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
8 hodin

Škola dotykem AKADEMIE
Zdravotník zotavovacích akcí
40 hodin
Metodologie výuky formou CLIL s využitím
sady výukových materiálu Labyrinth
6 hodin
6 hodin

Obsah a průběh činností ve speciální třídě
pro děti s vadami řeči
4 hodiny
Nápady
podporující
komunikaci
ve
vyučování s využitím interaktivní tabule
8 hodin
Karel IV. Člověk, osobnost a vladař v
didaktizovaných médiích a ve výuce
dějepisu
6 hodin
40 hodin

Mgr.

Zdravotník zotavovacích akcí
Mluvnické kategorie sloves, druhy
přídavných jmen, shoda přísudku s
STŘÍTESKÁ Zuzana podmětem

Mgr.

STŘÍTESKÁ Zuzana Matematická prostředí v metodě Hejného

4 hodiny

Mgr.

TESAŘOVÁ Hana
VLASÁKOVÁ
Zuzana
VLASÁKOVÁ
Zuzana

Matematická prostředí v metodě Hejného
Software Bakaláři - Suplování a
vyhodnocení pracovní doby

4 hodiny

Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ

6 hodin

Mgr.
Mgr.
Mgr.

4 hodiny

4 hodiny

Mgr.

ZELINKOVÁ Darina Organická a bioorganická chemie
ZRŮSTOVÁ
Kristýna
Možnosti mapování třídního klimatu

8 hodin

Mgr.

ŽANDOVÁ Lenka

4 hodiny

Papírové chumelení
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Statistická část

9. Trend vývoje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udržení spolupráce sportovních tříd – podpora činnosti ŠAK
začleňování výpočetní techniky do výuky
využívání interaktivních tabulí a vyhledávání informací na internetu
budovat podmínky pro trávení volného času dětí ve škole a okolí
zvýšený důraz na vztahy mezi žáky a mezi učiteli a žáky, důsledné řešení problémů a práce
s problémovými žáky, vhodný výběr besed
prevence šikany
recyklace papíru a plastů
vyzdvihovat vzorné žáky – 2x ročně probíhá odměňování žáků
důraz i na prevenci rizikových jevů ve společnosti
zvyšování kvality výuky jazyků
důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s novými trendy
pokračovat v modernizaci prostoru v suterénu – nové vybavení šaten 1. stupně
zapojování do výzev EU OP VK

10. Školní jídelna
(podle stavu k 30. 6. 2016)
Po celý rok měli žáci možnost výběru ze dvou jídel a objednávání stravy přes internet.

Kapacita jídelny
Počet strávníků
Přepočtený počet pracovníků

Počet
630
600
7

V Pardubicích dne 10. října 2016
_____________________________
Mgr. Ema Jičínská
ředitel školy
Schváleno pedagogickou radou 10. října 2016
Schváleno Školskou radou 14. října 2016
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