ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ,
SMETANOVA 1509, OKRES PARDUBICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY
za školní rok 2016/2017

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 26. 9. 2017.
Projednáno a schváleno školskou radou dne 10. 10. 2017.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
Sídlo:

Smetanova 1509, 535 01 Přelouč

Typ školy:

základní

Stupeň organizace:

úplná

Profilace:

ne

Vzdělávací programy:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola, platný od
1. 9. 2007, č. j. ZŠ/360/2007, ve znění Dodatku č. 9, platného od 1. 9. 2016.
ŠVP ZV pro žáky s LMP, platný od 1. 9. 2012, č. j. ZŠ/430/2012. Ve školním roce
2016/17 se dle něj vzdělávali dva žáci (jeden v 6. ročníku, jeden v 7. ročníku).
Školní vzdělávací program pro školní družinu, platný od 1. 9. 2013,
č. j. ZŠ/531/2013.
Vedení školy:
Ředitelka
Statutární zástupkyně
Výchovný poradce

Mgr. Magda Pacáková
Mgr. Zdeňka Hostašová
Mgr. Ladislav Hejný

Kontakty:
E-mail
Telefon
Web

skola@zssmprelouc.cz
466 959 228
www.zssmprelouc.cz

Zřizovatel:

Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Školská rada:
Složení od 1. 1. 2015
za zákonné zástupce žáků:
za zřizovatele:
za pedagogický sbor:

Ing. Jana Babková
Mgr. Šárka Sovová - místopředsedkyně
Ing. Zdena Kumstýřová
Martin Macháček - předseda
Mgr. Dana Dostálová
Mgr. Ladislav Hejný
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ZÁPIS A PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
K zápisu se od 1. 4. do 30. 4. 2017 dostavilo
Do 1. ročníku bylo přijato celkem
z toho vyhověno žádosti o odklad
z toho se odstěhovali
Do 1. ročníku nastoupilo 1. 9. 2017
z toho po odkladu školní docházky

77 žáků poprvé
10 žáků po odkladu
87 žáků
11 žáků
3 žáci
73 žáků
10 žáků

VÝVOJ POČTU TŘÍD A ZAMĚSTNANCŮ

k 1. 9.

2013/2014

2014/2015

2015/16

2016/17

Počet tříd

17

18

19

20

Počet žáků
Průměrný počet
žáků ve třídě

384

400

423

453

22,59

22,22

22,26

22,65

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

31,07

32,72

33,72

35,46

25,14

26,78

27,78

29,46

22,64

23,64

24,64

25,50

5,94

5,94

5,94

6

16,96

16,92

17,17

17,76

100%

100%

100%

100%

k 1. 9.
Přepočtený počet
pracovníků
Přepočtený počet
pedagogů
Přepočtený počet
učitelů
Přepočtený počet
nepedagogů
Počet žáků na
přepočtený počet
učitelů
Kvalifikace
pedagogických
pracovníků
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PŘEHLED TŘÍD A POČTU ŽÁKŮ K 1. 9. 2016
TŘÍDA

TŘ. UČITEL

CHLAPCŮ

DÍVEK

CELKEM

1.A

D. Nový

13

8

21

1.B

V. Mňuková

12

9

21

1.C

M. Medunová

13

10

23

2.A

L. Bechynská

10

13

23

2.B

Z. Jánská

11

12

23

2.C

V. Tužilová

14

9

23

3.A

I. Kalousková

14

9

23

3.B

L. Tichá

13

9

22

3.C

P. Soldánová

12

9

21

4.A

J. Capaliniová

10

17

27

4.B

B. Kratochvílová

14

12

26

5.A

D. Dostálová

9

12

21

5.B

A. Malečková

10

14

24

155

143

298

CELKEM 1. st.
6.A

E. Waldhansová

12

10

22

6.B

H. Fišerová

10

13

23

7.A

B. Prokopová

10

11

21

7.B

M. Švábová

10

12

22

8.A

J. Lelková

8

12

20

8.B

S. Dolanová

9

13

22

9.A

H. Neradová

10

15

25

CELKEM 2. st.

69

86

155

CELKEM žáků

224

229

453

Tři žákyně plnily školní docházku dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vzdělávání
v zahraničí. V tomto přehledu nejsou uvedeny.
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ K 30. 6. 2017

Třída

Počet
žáků

Prospělo s
vyznamenáním
celkem

z toho samé
jedničky

Neprospělo
Prospělo
celkem

z toho
opakuje
ročník

1.A

22

21

21

1

1.B

21

20

18

1

1.C

23

23

23

-

2.A

23

22

16

1

2.B

23

22

20

1

2.C

23

20

14

3

3.A

23

22

13

1

3.B

22

19

12

3

3.C

21

20

14

1

4.A

27

16

4

11

4.B

25

17

10

8

5.A

20

15

5

5

5.B

24

19

7

4

1

6.A

23

4

-

18

1

6.B

23

5

1

18

7.A

21

9

3

12

7.B

22

-

-

20

2

8.A

20

4

-

13

3

2

8.B

22

10

1

11

1

1

9.A

24

6

1

17

1

Celkem

452

294

183

149

9

5

1

4

PŘEHLED PROSPĚCHU A JEHO SROVNÁNÍ
Stav vždy k 30. 6.

Šk.
rok
2013/14
celkem
375
žáků
2014/15
celkem
399
žáků
2015/16
celkem
422
žáků
2016/17
celkem
452
žáků

Prospělo s
vyznamenáním
%
počet z celkového
počtu žáků

Z toho samé
jedničky
%
počet z celkového
počtu žáků

228

60,80

134

260

65,16

287

294

Prospělo

Neprospělo

počet

%
z celkového
počtu žáků

počet

%
z celkového
počtu žáků

35,73

140

37,33

7

1,87

152

38,10

130

32,58

9

2,26

68,01

173

41,00

126

29,86

9

2,13

65,04

183

40,49

149

32,96

9

1,99

PŘEHLED OPRAVNÝCH ZKOUŠEK A JEJICH SROVNÁNÍ
Stav vždy k 31. 8.

Šk. rok
2013/14
celkem
375 žáků
2014/15
celkem
399 žáků
2015/16
celkem
422 žáků
2016/17
celkem
452 žáků

Opravné zkoušky
Počet OZ

6
7
6
3

Prospělo
u OZ

Neprospělo
u OZ

1,60

M, ČJ, D,
PŘ

4

2

1,25

M, ČJ, AJ,
CH

3

2

1,18

M, ČJ, AJ,
Nj

2

3

0,66

Z, M, D,
Př,CH

1

2

Z předmětů

% z celkového počtu
žáků
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VÝSLEDKY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A JEHO SROVNÁNÍ
Stav vždy k 31. 8., za I. a II. pololetí souhrnně

Šk.
rok
2013/14
celkem
375
žáků
2014/15
celkem
399
žáků
2015/16
celkem
422
žáků
2016/17
celkem
452
žáků

Důtka třídního
učitele
%
počet z celkového
počtu žáků

Důtka ředitele
2. stupeň
školy
z chování
%
%
počet z celkového počet z celkového
počtu žáků
počtu žáků

3. stupeň
z chování
%
počet z celkového
počtu žáků

58

15,47

23

6,13

12

3,20

1

0,27

44

11,03

16

4,01

7

1,75

1

0,25

36

8,53

15

3,55

4

0,95

1

0,24

31

6,86

16

3,53

2

0,44

7

1,55

ÚRAZOVOST A JEJÍ SROVNÁNÍ
Stav vždy k 30. 6.

zapsáno úrazů
(% z celkového počtu
žáků)

z toho chlapců
z toho dívek
odškodněno
pojišťovnou

2013/2014

2014/2015

2015/2016 2016/2017

41

18

18

26

(10,7 %)

(4,5 %)

(4,3 %)

(5,7 %)

19
22

11
7

13
5

17
9

11

5

5

5

(% z počtu úrazů)

(26,8 %)

(27,8 %)

(27,8 %)

(19,23 %)

z toho chlapců
z toho dívek
vyplaceno celkem

5
6
23 280,-

4
1
13 380,-

3
2
21 970,12 740,-

2
3
22 450,-

2 x 5 040,-

6 540,-

úraz kolen
(výskok na
bednu, florbal)

úraz hlezna a patní
kosti (špatný
došlap při kopané)

nejvyšší
odškodněná částka

7

úraz p. kolena
7 740,(špatný
zlomená ruka
došlap při
(při hře v ŠD)
skoku do
výšky)

REPREZENTANT ŠKOLY
Cenu uděluje každý rok město Přelouč po schválení Radou města na návrh školy.
Tuto cenu za šk. rok 2016/17 obdrželi v kategoriích:
Prvňáček

Veronika Burešová

1.C

I. stupeň

Veronika Železná

5.B

II. stupeň - jazykový směr

Eva Vrchotová

9.A

II. stupeň - přírodovědně technický směr

Vít Rozkošný

8.B

II. stupeň - společensko-vědní směr

Barbora Kysilková

8.B

II. stupeň - sportovní směr

Petr Smetana

7.B
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VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
7. ročník
Literárně dramatický seminář
Sportovní hry

Mgr. Eva Waldhansová
Mgr. Marcela Švábová

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným druhým cizím
jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.
8. ročník
Seminář z českého jazyka
Sportovní hry

Mgr. Jitka Lelková
Mgr. Marcela Švábová

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným druhým cizím
jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.
9. ročník
Finanční gramotnost
Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Blanka Prokopová
Mgr. Markéta Bičíková

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným druhým cizím
jazykem, v tomto ročníku pouze německým, ruský jazyk se nenaplnil.
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY
NÁZEV KROUŽKU

ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

Logopedie

1. - 2. + předškoláci

Tichá

Taneční kroužek

1. - 2.

Medunová

Keramický

1. - 5.

Mňuková

Keramický

1. - 5.

Tužilová

Keramický

6. - 9.

Myšičková

Florbal

1. - 4.

Hejný

Florbal

5. - 8.

Hejný

Vaření

5. - 8.

Dolanová

Paličkování

3. - 9.

Kryštofová

Angličtinka pro prvňáky

1.

Jánská

Angličtina pro druháky
Zajímavé pokusy
v přírodovědě
Základy užívání PC

2.

Bechynská

3. - 4.

Capaliniová

1. - 5.

Půlpán

Internet a jeho možnosti
Příprava na přijímací
zkoušky z matematiky
Příprava na přijímací
zkoušky z českého jazyka
Doučování 1. třída
(Čj, M)
Doučování matematiky

6. - 9.

Půlpán

9.

Prokopová

9.

Lelková

1.

Medunová

6. - 9.

Neradová

Doučování českého jazyka
Doučování anglického
jazyka
Abeceda podnikání

6. - 9.

Waldhansová

6. - 9.

Fišerová

7.

Hejný

Profesní orientace

8.

Hejný

Pro velký zájem byly otevřeny čtyři ZK Keramika 1. – 5. ročník a dva ZK
Angličtinka pro prvňáky. Naopak pro nezájem nebo velmi malý zájem nebyly
otevřeny tyto zájmové kroužky: Taneční kroužek, Keramický pro 6. - 9. ročník,
Vaření a Abeceda podnikání. Do zájmových kroužků se přihlásilo celkem 231
žáků, do kurzu Profesní orientace 15 žáků.
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DALŠÍ AKTIVITY
Větší investice (nikoli ve smyslu účetním) do materiálního vybavení školy
 Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v budově v ul. Školní.
Rekonstrukce odpadního potrubí, vodovodního potrubí, výměna dveří, dlažby a
obkladů, malba a nátěry. Vybudování jednoho bezbariérového WC
v 1. podlaží. Škola ze svého rozpočtu zaplatila všechny dveře, ostatní byla
investice zřizovatele. Práce proběhly během letních prázdnin.
 Výměna všech záchodových mís v budově v ul. Kladenská. Výměnu
financoval zřizovatel školy, proběhla během letních prázdnin.
 Jedna třída v budově v ul. Kladenská byla vybavena interaktivní tabulí,
dataprojektorem, notebookem, reproduktory a příslušným softwarem (tím bylo
dovršeno vybavení všech tříd I. stupně – celkem 14 – interaktivními tabulemi)
 Rekonstrukce dvou kabinetů (přírodopis a anglický jazyk) - nový nábytek,
podlahové krytiny, malba a nátěry. Nový koberec v místnosti školní
psycholožky.
 Výměna podlahové krytiny v pěti kmenových učebnách během letních
prázdnin.
 Výměna osvětlení téměř ve všech třídách školy. Výměna proběhla firmou
Amper Savings, která vyhrála výběrové řízení na úsporu energií metodou EPC.
Výběrové řízení vypsalo a firmu vybralo město Přelouč.
 Vybavení zahrady u budovy v ul. Kladenská novými herními prvky – lanová
sestava, houpačkové hnízdo, vahadlová houpačka, pískoviště. Většinou tento
prostor využívají žáci ve školní družině. Instalace proběhla během letních
prázdnin.
 Vybavení čtyř kabinetů a školní psycholožky výpočetní technikou (1 x NTB,
4 x stolní PC). Nákup dvou tiskáren a jedné kopírky do kabinetů.
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
K 30. 6. 2017 bylo na škole diagnostikováno celkem 31 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (10 na I. stupni a 21 na II. stupni). Z nich bylo 16 žáků se
SVP diagnostikováno před 1. 9. 2016 a 15 žáků nově rediagnostikováno od 1. 9.
2016, tzn. žáků s podpůrnými opatřeními.
PO 1. stupeň – 5 žáků
PO 2. stupeň – 6 žáků
PO 3. stupeň – 4 žáci.
Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením, autismem – Aspergerův syndrom,
dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, hyperaktivitou, ADHD, sluchovým
postižením. Třem žákům bylo diagnostikováno LMP, pět žáků se vzdělávalo dle
individuálního vzdělávacího plánu. Během školního roku jsou průběžně žáci
vyřazováni nebo zařazováni do péče dle aktuálního vyšetření odborného
diagnostického zařízení. S žáky pracovaly tři vyškolené asistentky v rámci
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pedagogické intervence. Evidence těchto žáků včetně kompenzace jejich poruch
spadala do činnosti výchovného poradce, Mgr. L. Hejného.
Akce „školní mléko“
Žáci měli možnost zakoupit si třikrát týdně ochucené mléko Kravík za cenu 5 Kč.
Celkem odebíralo mléčné výrobky 174 žáků, 152 z I. stupně a 22 žáků z II. stupně.
Tradičně jsme odebírali příchutě vanilka, jahoda a kakao. Dodavatelem byla
Mlékárna Tatra Hlinsko v Čechách, se kterou máme dlouhodobou a výbornou
spolupráci v tomto směru. Distribuci mléka zajišťovala firma Domino logistika s.
r. o. se sídlem v Pardubicích. Od Mlékárny Tatra jsme obdrželi darem slazená
zahuštěná mlíčka, o které jsme žádali pro potřebu odměn pro žáky na Den dětí
I. stupně. Tuto činnost organizačně zajišťují Mgr. P. Soldánová a Mgr. J. Lelková.
Ovoce do škol
Obvykle jednou za týden, vždy ve středu, dostali žáci I. stupně ovoce (banány,
nektarinky, broskve, blumy, kiwi, hrušky, jablka, pomeranče…), zeleninu (mrkev,
ředkvičky, rajčata…) nebo balené ovocné šťávy. Dodavatelem byla firma BOVYS
s. r. o., Hlinsko v Čechách, Dědová 40. S firmou je výborná spolupráce, ovoce vozí
zvlášť na budovu Kladenská pro 1. – 3. ročník a zvlášť pro 4. a 5. ročník na
budovu do ulice Smetanova. Akce se účastnili všichni žáci I. stupně. Doprovodné
akce firmy:
- návštěva všech tříd maskoty „Bovýsky“, spojená s rozeznáváním různých druhů
ovoce a zeleniny,
- v rámci Dne dětí dodala firma do každé třídy přepravku ovoce a zeleniny,
- na konci kalendářního roku byla jedna dávka nahrazena přepravkou exotického
ovoce do každé třídy,
- pro prvňáčky nastupující 1. 9. 2017 dodala firma propagační materiály.
Při průběžném průzkumu spokojenosti a kvality mezi žáky i učiteli nebyl odhalen
žádný problém, s dodávkami firmy jsme byli spokojeni. Proto byla prodloužena
smlouva s danou firmou na další školní rok. Organizačně zodpovídá Mgr. V.
Mňuková, v budově v ul. Smetanova Mgr. B. Kratochvílová.
Charitativní akce
Charitativní činnost na naší škole byla zaměřena na tyto akce:
Adopce na dálku – projekt na pomoc chudým dětem v Indii. Do projektu je naše
škola zapojena od roku 2002. Díky této naší sbírce prošla studiem čtyři indická
děvčata. Sedmnáctiletá Susan ukončí studium střední školy v roce 2017 a tím bude
její studium ukončeno. Peníze (5 000,- na školní rok) jsou zasílány na konto
Diecézní charity Hradec Králové, která je organizátorem tohoto projektu.
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Tříkrálová sbírka – účast čtyřiceti našich žáků ze 7. – 9. tříd, kteří koledovali
v Přelouči a 43 přilehlých obcích. Akce se konala v týdnu 5. 1. – 10. 1. 2017 pod
záštitou Charity Přelouč. Při této sbírce se vybralo celkem 227 282 Kč, což bylo
opět více než v roce 2016.
Sbírka umělohmotných víček a uzávěrů – probíhala během celého školního
roku. I. pololetí žáci sbírali víčka na pomoc v léčbě malého chlapce Denise
Vojtíška ze Sopřeče, který trpí metabolickou a svalovou poruchou. Celkem bylo
sebráno 25 pytlů o hmotnosti asi 300 kg. Od II. pololetí jsme sbírali víčka pro
Elišku ze Svítkova, která má diagnostikován Rettův syndrom (rodiče Denise již
neměli o víčka zájem). Elišce jsme nasbírali 10 pytlů o hmotnosti asi 110 kg.
Daruj „kačku“ na vánoční hračku – tato dobrovolná sbírka, kde žádný žák
nesměl darovat více než 1 Kč, proběhla v prosinci 2016. Akci organizuje Charita
Přelouč jako sbírku vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin. Za vybrané
„kačky“ jsme pořídili Tatra autíčko pro malého chlapce.
Český den proti rakovině – do této celorepublikové akce jsme se poprvé zapojili
ve šk. roce 2015/16, letos to tedy bylo již podruhé. Pověření žáci z 9.A navštívili
10. 5. 2017 ve žlutých tričkách všechny třídy I. i II. stupně a prodejem žlutých
kvítků minimálně po 20 Kč vybrali 8 685 Kč. Celkem prodali 382 kytiček. Letošní
sbírka byla zaměřena na prevenci nádorových onemocnění hlavy a krku.
Všechny tyto charitativní akce organizačně zajišťuje J. Lacinová.
Sběr papíru
Ve dvou sběrových akcích (říjen 2016 a květen 2017) bylo odevzdáno celkem
40 960 kg starého papíru, výnos činil 90 112 Kč. Sběru se zúčastnilo na podzim
259 žáků a učitelů, na jaře 264 žáků a učitelů. Při této akci úzce spolupracují rodiče
žáků. Vykupující organizací je Marius Pedersen a. s., provozovna Pardubice, Černá
za Bory. Na podzim i na jaře byl papír vykupován za 2,20 Kč za kilogram.
Nejlepšími sběrači byli Hana Škodová ze 4.A – 771 kg a Matěj Chlubna z 3.B –
605 kg papíru. Finanční částka byla zahrnuta do hospodaření KPZŠ a je použita na
financování akcí pro žáky. Nejlepší „sběrači“ byli odměněni sladkostmi. Při
sběrových dnech vypomáhají žáci II. stupně. Pro srovnání uvádíme do tabulky
předcházející školní roky. Organizačně zodpovídá Mgr. J. Capaliniová.
Školní rok

Sebráno kg
celkem

Obdržená
finanční
částka v Kč

Vykupováno
Kč/kg

Průměr
kg/žák

2013/2014

34 224

52 278

1,50/1,55

89,13

2014/2015

33 800

55 570

1,70/1,60

84,50

2015/2016

34 420

68 840

2,00

81,37

2016/2017

40 960

90 112

2,20

90,42
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Sběr pomerančové kůry
Probíhal od listopadu 2016 do května 2017. Firmě LEROS s. r. o., Praha 5 –
Zbraslav n. Vltavou bylo odevzdáno celkem 338,26 kg pomerančové kůry a
citronové kůry, za kterou jsme obdrželi celkem 7 018 Kč. 1 kg pomerančové kůry
se vykupoval za 18 Kč, citronové kůry za 60 Kč. Firma k finanční částce
připočítává pro školu ještě 10 % navíc. Nejlepšími „sběrači“ byli David Herman
z 1.A - 12,50 kg a Anežka Chárová z 5.B – 12,15 kg. Finanční částka byla zahrnuta
do hospodaření KPZŠ a je použita na financování akcí pro žáky. Pro srovnání
uvádíme do tabulky předcházející školní roky. Organizačně zodpovídaly Mgr. B.
Prokopová, Mgr. I. Kalousková.

pomerančová

citronová

Obdržená
finanční
částka v Kč

2012/2013

369,10

22,60

8 800

1,050

2013/2014

287,30

-

5 697

0,748

2014/2015

316,10

10,70

6 965

0,817

2015/2016

383,20

14,10

8 519

0,939

7 018

0,750

Školní rok

Sebráno kůry celkem v kg

2016/2017

338,26

Průměr
kg/žák

Dopravní výchova
Jako tematický okruh byla součástí učiva:
1. a 2. ročník – Prvouka – učivo bezpečí a nebezpečí, pravidla bezpečného chování
v silničním provozu
3. ročník – Prvouka – člověk a zdraví
4. ročník – Přírodověda – výchova ke zdraví, chování chodce a cyklisty
4. ročník – Vlastivěda – životní prostředí
5. ročník – Přírodověda – zdraví, nemoc, úrazy
V 1. – 3. ročníku je učivo zaměřeno spíše na chodce, ve 4. a 5. na cyklisty.
Dopravní výchova na I. stupni je zařazena do šestihodinového projektu
Ochrana člověka za mimořádných událostí a to dvě hodiny v každém ročníku, dle
ŠVP. Projekt je realizován každý rok v jarních měsících, ve třetích a pátých
ročnících byl součástí týdenního pobytu v přírodě.
Na dopravní výchovu jsou mimo jiné zaměřeny také besedy s městskou
policií. 1., 2., 3. a 5. ročník absolvoval v rámci těchto besed jednu hodinu.
4. ročník absolvoval tradičně čtyři hodiny teoretickou přípravu a poté v květnu žáci
strávili pět hodin praktickou jízdou na dětském dopravním hřišti v Přelouči,
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zakončenou zkouškou v jízdě na kole dle silničních pravidel a teoretickým testem.
Všichni úspěšní absolventi obdrželi průkaz cyklisty.
28. 6. 2017 se na dětském hřišti uskutečnil VI. ročník cyklistického závodu
„Koláček“ ve spolupráci s Městskou policií a Velocentrem Přelouč. Účastníkům
závodu jsou vždy připomenuta pravidla silničního provozu. Účast byla 60 žáků
z I. stupně. Ceny jsou hrazeny ze sponzorských darů (Velocentrum Přelouč,
p. Oldřich Horký z Veselí) a doplaceny Klubem přátel ZŠ. Organizačně zajišťuje
Mgr. D. Nový, Mgr. P. Soldánová.
K výuce jsou často používány osvědčené programy (výukový software) „Škola a
školička dopravní výchovy – Barevné kamínky“ a „Dopravní výchova“ – CD
dodané BESIPem.
V 1. – 3. ročníku využíváme akce BESIPu, který posílá každoročně propagační
materiály a pomůcky k dopravní výchově, další propagační materiál dodal
Pardubický kraj v rámci akce „Bezpečně do školy“ pro prvňáčky 1. 9. 2017.
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
I. stupeň
Příjmení a jméno

Titul

VŠ, fakulta,
aprobace

Pracovní
zařazení

Roky
praxe k
30. 6. 17

Pracovní poměr
doba
určitá/neurčitá

Bechynská Lenka

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

11

neurčitá

Capaliniová Jitka

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

32

neurčitá

Dostálová Dana

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

33

neurčitá

Jánská Zuzana

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

30

neurčitá

Kalousková Iva

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

33

neurčitá

Knížková Veronika

Mgr. PF HK I. st.

učitelka

1

určitá

Kratochvílová Blanka Mgr. PF MU Brno, I. st.

učitelka

20

neurčitá

Malečková Alena

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

36

neurčitá

Medunová Martina

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

11

určitá

Mňuková Věra

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

33

neurčitá

Nový Dušan

Mgr. PF HK, I. st.

učitel

38

neurčitá

Soldánová Pavlína

Mgr. PF MU Brno, I. st.

učitelka

14

neurčitá

Tichá Libuše

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

39

neurčitá

Tužilová Vlasta

Mgr. PF HK, I. st.

učitelka

34

neurčitá

Zaměstnanci - mateřská dovolená
Příjmení a jméno
Vítová Michaela

Titul

VŠ fakulta,
aprobace

Mgr. FF U Pardubice Aj

Pracovní
zařazení
učitelka

Roky
praxe k
30. 6. 17
9

Pracovní poměr
doba
určitá/neurčitá
neurčitá

Školní družina
Příjmení a jméno

Kvalifikace,
aprobace

Bezdíčková Petra

U Pardubice
PF HK

Knížková Veronika

PF HK I. st.

Kryštofová Ilona

SPGŠ Litomyšl
SPŠS Chrudim
VŠ zemědělská

Kratochvílová Eva
Nadrchalová Blanka

Pracovní zařazení

Roky
Pracovní poměr
praxe k
doba
30. 6. 17 určitá/neurčitá

vychovatelka

9

neurčitá

vychovatelka
vedoucí
vychovatelka

1

určitá

35

neurčitá

Praha, vychovat.

vychovatelka

32

neurčitá

ISŠO Choceň
PF HK

vychovatelka

13

neurčitá
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II. stupeň
Příjmení a jméno

VŠ fakulta,
aprobace

Titul

Pracovní
zařazení

Roky
praxe k
30. 6. 17

Pracovní poměr
doba
určitá/neurčitá

Bezdíčková Petra

U Pardubice
Mgr. PF HK

učitelka

9

určitá

Bičíková Markéta

Mgr. U Pardubice Nj

učitelka

17

určitá

Dolanová Svatava

Mgr. PF HK, D - Rj - Nj

učitelka

32

neurčitá

Fišerová Helena

Mgr. TU Liberec, M - Aj

učitelka

12

neurčitá

Hejný Ladislav

Mgr. PF HK, M - F

uč. + VP

21

neurčitá

Hostašová Zdeňka

Mgr. PF HK, Čj - Vv

ZŘŠ

19

neurčitá

učitelka

34

neurčitá

Mgr. PF HK, Čj - Nj

učitelka

38

neurčitá

PF HK, M - Tv

učitelka

43

neurčitá

Lacinová Jitka
Lelková Jitka

PF HK, Rj, pedagog.

Neradová Hana
Pacáková Magda

Mgr. PF HK, M - F

ŘŠ

27

neurčitá

Prokopová Blanka

Mgr. PF HK, M - Ch

učitelka

21

neurčitá

Půlpán Miloš

Mgr. PF HK, M - IVT

učitel

12

neurčitá

Švábová Marcela

Mgr. UP Olomouc, Bi - Tv učitelka
U J. E. Purkyně
Mgr. Ústí n. Labem
učitelka

16

neurčitá

15

neurčitá

Waldhansová Eva

Ekonomický úsek
Příjmení a jméno

Dosažený stupeň
vzdělání

Pracovní
zařazení

Roky
praxe
k 30. 6. 17

Pracovní poměr
doba
určitá/neurčitá

Mrvíková Jana

SEŠ Pce

hlavní účetní

21

neurčitá

Rambousková Ivana

SPŠStr. HK

mzdová účetní

33

neurčitá

Technický úsek
Příjmení a jméno

Dosažený stupeň
vzdělání

Pracovní
zařazení

Roky
praxe
k 30. 6. 17

Pracovní poměr
doba
určitá/neurčitá

Křemenák Milan

vyučen

školník

24

neurčitá

Křemenáková Jitka

vyučena

uklízečka

18

neurčitá

Stradiotová Libuše

vyučena

uklízečka

34

neurčitá

Vacková Věra

základní

uklízečka

34

neurčitá

Vidnerová Alena

vyučena

uklízečka

13

neurčitá
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UČEBNÍ PLÁNY DLE ŠVP NOVÁ ŠKOLA
I. stupeň
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Inform. a komunikační technologie
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

1.
9
5
2
1
1
1
2

2.
10
5
2
1
1
1
2

3.
8
3
5
3
1
1
1
2

4.
8
3
5
1
2
1
2
1
2

5.
7
3
5
1
2
2
1
2
1
2

Týdenní dotace

21

22

24

25

26

II. stupeň
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk - anglický
Další cizí jazyk – německý, ruský
Matematika
Občanská výchova
Finanční gramotnost
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Zeměpis
Dějepis
Přírodopis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Fyzika
Chemie
Člověk a svět práce
Inform. a komunikační technologie
Volitelný předmět

6.
4
3
4
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
-

7.
4
3
2
5
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1

8.
5
3
2
4
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1

9.
5
3
2
5
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1

Týdenní dotace

28

30

32

32
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AKTIVITY MIMO VYUČOVÁNÍ A NADSTANDARDNÍ AKCE




































Netradiční zahájení školního roku – Státní hřebčín Kladruby n. L. 1. 9. 2016
Pobytově – poznávací zájezd do SRN (Sebnitz)
19. – 23. 9. 2016
Česká filharmonie Praha, Rudolfinum – pro zájemce
7. 10. 2016
Podzimní sběr papíru
18. – 20. 10. 2016
„U školy snad straší?“
25. 10. 2016
Ochrana člověka za mimořádných událostí – II. st.
25. 10. 2016
Den otevřených dveří v 1. třídách
10. 11. 2016
Ředitelské volno
18. 11. 2016
Adventní dílnička – pro předškoláky
30. 11. 2016
Vánoční akademie
14. 12. 2016
Muzikál Kleopatra, divadlo Broadway Praha
13. 1. 2017
Lyžařský výcvik - 7. ročník a vyšší
21. 1. – 28. 1. 2017
Plavecký výcvik
2.A, 2.B, 2.C
6. 2. – 24. 4. 2017
3.A, 3.B, 3.C
15. 2. – 26. 4. 2017
Den otevřených dveří na I. stupni
1. 3. 2017
Návštěva žáků 5.A v MŠ, pozvání na zápis
29. 3. 2017
Návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách
březen 2017
Zápis do prvních tříd
7. 4. 2017
Velikonoční jarmark s dílnami
12. 4. 2017
„Rozumíme penězům“ – dvoudenní projekt pro II. stupeň v rámci finanční
gramotnosti
24., 25. 4. 2017
„Finanční gramotnost“ – dvoudenní projekt pro I. stupeň
26., 27. 4. 2017
Jarní sběr papíru
2. – 4. 5. 2017
Ochrana člověka za mimořádných událostí – I. st.
11., 12. 5. 2017
(3. a 5. třídy během pobytu v přírodě)
Pobyt v přírodě s Aj 5.A, B
22. – 26. 5. 2017
Pobytově – poznávací zájezd do VB (Londýn)
22. – 27. 5. 2017
Den dětí – I. st.
2. 6. 2017
Seznámení se školou – pro předškoláky
8. 6. 2017
Pasování žáků 1. tříd na čtenáře – ve spolupráci s knihovnou 13. a 20. 6. 2017
Třídní schůzka rodičů předškoláků
15. 6. 2017
Pobyt v přírodě 3.A, B, C
19. – 23. 6. 2017
Sportovní den – II. st.
27. 6. 2017
„Koláček“ – VI. ročník školního cyklistického závodu
28. 6. 2017
Rozloučení s vycházejícími žáky
28. 6. 2017
Zapojení I. st. do projektu Zdravé zuby (celoplošný výukový program péče o
chrup, určený k prevenci zubního kazu u dětí na I. st. ZŠ)
Zapojení do projektu „Technohrátky“
Návštěva divadla – jednou za školní rok každá třída I. i II. stupně (9. ročník –
návštěva muzikálu v Praze)
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 Předplatné VČD Pardubice – pravidelné návštěvy, pro žáky i rodiče
 Návštěva filmového představení – při příležitosti závěru kalendářního roku,
závěru školního roku nebo při zajímavé nabídce
 Prevence na 1. místě - seriál besed s Městskou policií
 Výtvarná soutěž „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“
 Pokračování „Adopce na dálku“ – finanční sbírka na podporu studia indické
dívky
 Další charitativní akce: Tříkrálová sbírka, sběr víček od PET lahví, „Daruj
kačku na vánoční hračku“ - výběr dárku pro jedno dítě dle návrhu Charity
Přelouč, Liga proti rakovině – prodej žlutých kvítků
 Akce Školního sportovního klubu
 Sběr pomerančové a citronové kůry od října do května
 Školní mléko – prodej dotovaného mléka žákům celé školy
 Ovoce do škol – žáci I. st. dostávají zdarma čerstvé ovoce, zeleninu nebo
ovocné šťávy (většinou jednou za týden)
 Nocování ve škole - 2.A, 2.B, 2.C, 3.C, přespaly 1 noc v prostorách své třídy
 Prevence na 1. místě, seriál besed s městskou policií pro všechny ročníky
 Zapojení se do soutěže Právo pro každý den – organizuje městská policie
 Široká nabídka zájmových kroužků
 Celoškolní, třídní a družinové projekty
 Školní knihovna na každém stupni otevřená pro žáky, půjčovné zdarma
 Péče logopedické asistentky
 Práce proškolených asistentek s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 Návštěvy městské knihovny a pořadů, které zde připraví
 Zapojení do předmětových olympiád a soutěží, v případě úspěchu účast
v okresních, krajských … kolech
 Výtvarné a literární soutěže, pořádané dalšími organizacemi
 Spolupráce se ZUŠ a DDM při zapojení žáků do zájmových aktivit
 Publikační činnost v městském periodiku Přeloučský Rošt
 Program mládež a kultura – viz samostatný bod
 Doplňování výuky tematickými exkurzemi a besedami s odborníky
rozmanitých profesí
 Tematická výzdoba školy
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Otevřena pondělí až pátek

6.00 – 8.00
11.40 – 16.30
ŠD navštěvovalo celkem 150 dětí v pěti odděleních, všechna jsou umístěna
v samostatném křídle budovy I. stupně, Kladenská 494.
Ilona Kryštofová – vedoucí vychovatelka
Mgr. Petra Bezdíčková, Eva Kratochvílová, Mgr. Veronika Knížková, Blanka
Nadrchalová - vychovatelky
Zájmové kroužky
Během školního roku pracovalo v rámci ŠD sedm ZK:
Barvička – kroužek výtvarných činností (E. Kratochvílová)
Kašpárek – literárně-dramatický kroužek (V. Knížková)
Včelky – první přírodovědné hrátky (Mgr. P. Bezdíčková)
Sportovní hry – florbal (E. Kratochvílová, B. Nadrchalová)
Sportovní hry – míčové a pohybové hry (P. Bezdíčková, V. Knížková, Kryštofová)
Šikulové – práce s papírem, látkou a přírodninami (I. Kryštofová)
Hvězdičky – moderní tance (B. Nadrchalová)
Celoroční projekty ŠD
SOVÍ ŠKOLA
V pěti dvouměsíčních blocích čekaly žáky zajímavé úkoly se zaměřením na
zdravovědu, mezilidské vztahy, finanční gramotnost a sportovní činnosti.
- lidské tělo – znát svoje tělo; vědět, co dokáže a jak o něj pečovat; funkčnost pěti
lidských smyslů
- člověčina – povídání si o slušném chování
- čím budu – seznámení s deseti profesemi formou hry
- finanční gramotnost – co a k čemu jsou peníze
- hry a hraní – oživení starých dětských her, vyzkoušení moderních relaxačních her
(inspirace časopisem Pastelka)
NEKUPUJ! ADOPTUJ!
Ekologický a výchovně-vzdělávací program, který učil žáky zodpovědnosti
k přírodě a všemu živému.
Cílem bylo vytvořit co nejúčinnější a nejzábavnější program pro žáky, který jim
srozumitelnou cestou vysvětlil, co by měli vědět o problematice opuštěných
kočiček. Uvědomuje si nutnost vzdělání nové generace, která bude ke zvířatům
citlivější, empatičtější a zodpovědnější.
Cíle projektu:
- rozvoj empatie a porozumění k živým tvorům
- poznání a porozumění základním kočičím potřebám, co se týká stravy a pobytu
uvnitř bytu
- pochopit pojem útulek
- pochopit nutnost dalšího nezvyšování kočičí populace
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- zábavného průvodce kočičím světem tvoří kočk-o-malovánky
Akce v průběhu školního roku
 Sluníčkový den
 Turnaj v dámě
 Čertovský rej
 Rej čarodějnic
 Vánoční posezení
 Karneval
 Babiččino čtení
 Turnaj ve florbalu se ŠD TGM Přelouč (výhra)
 Beseda s příslušníkem policie ČR
 Den dětí
 Atletický pětiboj
 Návštěva filmových představení v kině
 Návštěva výstavy Příroda Přeloučska
 Pohádková zahrada – rozloučení se ŠD
Vychovatelky ŠD dále úzce spolupracují s učiteli na jednotlivých školních akcích
(Strašení, Vánoční akademie, Velikonoční jarmark...).
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KULTURNÍ A DALŠÍ VÝCHOVNÉ AKCE
druh
pořadu

Název
Jeden za všechny, všichni za
jednoho
Lichožrouti, kino
Strašidla, kino
Pohádky pro Emu, kino
Kocour v botách nebo Pohádky
ovčí babičky, VČD
Tučňáci na arše, VČD
Rychlé šípy, VČD
Lucerna, VČD
Kleopatra, Broadway Praha
Autorské čtení, spis. a ilustrátorka
Andrea Popprová
Králičí hop, ukázkový program
O červené karkulce, DDM Přelouč
Baletní vystoupení, ZUŠ Přel.
Hudební pohádky, Filharmonie HK
Réva, cimbálová muzika
Planeta Země - Filipíny
Archeologické nálezy v okolí
Přelouče, muzeum Přelouč
Besedy s městskou policií
Program knihovny Přelouč
Horor, knihovna Př.
Detektivka, knihovna Př.
Používám mozek
Tonda obal na cestách

P
FP
FP
FP

/
/

DP
DP
DP
DP
muzikál

/

beseda
VP
DP
VK
VK
VK
VP

/
/
/
/
/

VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP

P
FP
DP
VK
VP

/

/

/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/
/

//

/
/
/
/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

//

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

//

/

/
/
/

/
/

/
/

8

8

7

/

/

/

/

/

/
/

11 9

7

8

8

8

/

CELKEM
Zkratky:

ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

program pořádaný ekocentrem Paleta
filmové představení
divadelní představení
výchovný koncert, vystoupení
výukový (vzdělávací) program
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VČD Pardubice – divadelní předplatné
Zájemci z 6. – 9. ročníku + další zájemci z řad rodičů i veřejnosti (přihlášky se
přijímají do června předešlého školního roku).
Za organizaci zodpovídala Mgr. J. Lelková.
Představení:
Konec masopustu
Hoří, má panenko
Othello
Kráska a zvíře
Nájemníci
Bílá nemoc
Česká filharmonie
Rudolfinum Praha, koncert „Čtyři kroky do Nového světa aneb Čí je Má vlast?“
5. - 9. ročník - 40 vybraných žáků z řad dobrovolných zájemců, 7. 10. 2017
Besedy s městskou policií
Probíhají v průběhu školního roku na předem domluvená témata:
1. ročník: Dopravní výchova, Ochrana zvířat
2. ročník: Dopravní výchova
3. ročník: Dopravní výchova, Šikana a mezilidské vztahy
4. ročník: Dopravní výchova + 5 hodin na dopravním hřišti, Bezpečný internet
5. ročník: Dopravní výchova
6. ročník: Právo a morálka
7. ročník: Přestupky
8. ročník: Trestné činy, příprava na soutěž „Právo pro každý den“
9. ročník: příprava na soutěž „Právo pro každý den“
Školní knihovny
Pracoviště knihovny na I. stupni je umístěno v samostatné místnosti a bylo
využíváno celoročně, hlavně pro půjčování knih pro společnou mimočítankovou
četbu žáků I. stupně nebo jako doplněk výuky – atlasy, encyklopedie, naučné
knihy. Pro žáky je knihovna otevřena jednou týdně a o půjčování knih byl mezi
nimi zájem, i když ne takový, jaký bychom si představovali. Během šk. roku bylo
zakoupeno 10 nových titulů. Za rok bylo vypůjčeno 123 knih. Knihovnu spravuje
Mgr. V. Mňuková.
Školní knihovna na II. stupni je také umístěna v samostatné místnosti a je v ní
uloženo 2 550 knih, během šk. roku bylo zakoupeno 7 nových titulů. Výpůjční
doba pro žáky 5. – 9. ročníku je jednou týdně. Knihovna je využívána též k výuce,
a to především českého jazyka. Knihovna je bohužel žáky málo navštěvována,
přestože každoročně jednu z prvních hodin českého jazyka v září věnujeme její
návštěvě a propagaci. Důvodem je upadající zájem žáků o četbu knih s rostoucím
věkem. Knihovnu spravuje Mgr. E. Waldhansová.
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PROJEKTY
a) celoškolní
Vánoční akademie - 14. 12. 2016

Velikonoční jarmark s dílnami - výroba a prodejní výstava velikonočních
dekorací spojená a vyhlášením soutěže "O nejkrásnější velikonoční vajíčko",
12. 4. 2017
Projekt Velikonoční jarmark se pravidelně střídá s adventní sobotou tak, že
v jednom šk. roce je Adventní sobota (2015/16, 2017/18) a v dalším šk. roce je
Vánoční akademie a Velikonoční jarmark (2016/17, 2018/19).


I. stupeň




Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý
I. stupeň najednou, 11., 12. 5. 2017 (3. a 5. třídy během Pobytu v přírodě)
Den dětí - den plný soutěží a her za organizační pomoci žáků z II. stupně, 2. 6.
2017
„Finanční gramotnost“ - dvoudenní projekt, 26., 27. 4. 2017

II. stupeň




Ochrana člověka za mimořádných událostí - celodenní (šestihodinový) projekt
pro celý II. stupeň najednou, 25. 10. 2016
„Rozumíme penězům“ - dvoudenní projekt na finanční gramotnost, 24., 25. 4.
2017
Sportovní den - celý den věnován sportovním aktivitám, 27. 6. 2017

b) ročníkové projekty (jednodenní)










1. ročník: Máme rádi zvířata
2. ročník: Svět pohádek
3. ročník: Já člověk
4. ročník: Já a můj domov
5. ročník: Putujeme po Evropě
6. ročník: Poznáváme se navzájem
7. ročník: Lyžařský výcvik
8. ročník: Vyber si své povolání
9. ročník: Loučíme se se školou
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c) školní družina




SOVÍ ŠKOLA - V pěti dvouměsíčních blocích žáci plnili zajímavé úkoly se
zaměřením na zdravovědu, mezilidské vztahy, finanční gramotnost a sportovní
činnosti.
NEKUPUJ! ADOPTUJ! - Ekologický a výchovně-vzdělávací program, který
učil žáky zodpovědnosti k přírodě a všemu živému. Cílem bylo vytvořit co
nejúčinnější a nejzábavnější program pro žáky, který jim srozumitelnou cestou
vysvětlil, co by měli vědět o problematice opuštěných kočiček. Uvědomuje si
nutnost vzdělání nové generace, která bude ke zvířatům citlivější, empatičtější
a zodpovědnější.

d) pro předškoláky
Během školního roku se snažíme co nejvíce nakontaktovat na naše budoucí žáky.
Spolupracujeme s MŠ z Přelouče (MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou) a nejbližšího
okolí (Valy, Veselí). Pro rodiče jsme během začátku podzimu vyrobili propagační
letáček s uceleným přehledem všech akcí, kterých se mohli během následujícího
šk. roku v naší škole zúčastnit. Ten byl distribuován ve spolupráci se zmíněnými
MŠ. Průběžně se ve šk. roce 2016/17 uskutečnily tyto akce:
 „U školy snad straší?!“ – akce pro předškoláky a žáky 1. – 3. tříd, 25. 10. 2016
 Den otevřených dveří v 1. třídách, 10. 11. 2016
 Adventní dílnička – akce pro předškoláky a jejich rodiče, 30. 11. 2016
 Vánoční akademie – tradiční vystoupení žáků I. i II. stupně, 14. 12. 2016
 Den otevřených dveří na I. stupni, 1. 3. 2017
 Návštěva žáků 5. tříd v MŠ, pozvání na zápis, 29. 3. 2017
 Návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách, 22., 23. 3. 2017
 Zápis do 1. tříd, 7. 4. 2017
 Velikonoční jarmark a dílny – prodejní výstava velikonočních výrobků žáků
školy a tvořivé dílny, 12. 4. 2017
 „Seznámení se školou“ – akce pro budoucí prvňáčky, 8. 6. 2017
 Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 15. 6. 2017
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Školu opustilo celkem
Z toho:
z devátých tříd
z osmých tříd
z pátých tříd

32 žáků
24 žáků
1 žák
7 žáků

Rozmístění vycházejících žáků:
Střední školy s maturitou
Střední odborná učiliště
Víceleté gymnázium

19 žáků
6 žáků
7 žáků

Z tohoto počtu bude 5 žáků studovat v jiném kraji než v Pardubickém (4 x Hradec
Králové, 1 x Jihomoravský).
Na škole pracoval jeden výchovný poradce s plně odpovídající kvalifikací se
sníženým úvazkem na 19 hodin. Zúčastňoval se pracovních seminářů VP, event.
dalších nabízených akcí. V rámci volby povolání navštívil:
 Burzu škol na Gymnáziu Mozartova Pardubice
 Východočeskou výstavu škol v Ideonu Pardubice
VP se zúčastnil těchto seminářů v rámci výchovného poradenství:
 dvoudenní pracovní seminář Běleč nad Orlicí
 Kariérové poradenství
 Program pro rozvoj pracovního tempa
 Komunikace s dětmi – ZŠ Svítání Pardubice
 Vzdělávání žáků se SVP ve školách
 Spolupráce škol s OSPODem
Vycházející žáci jsou informováni o možnostech dalšího studia prostřednictvím
nástěnek s nabídkou středního školství, prostřednictvím katalogů a přímou
prohlídkou (osobní kontakt) zařízení.
Žáci 8. nebo 9. tříd navštívili osobně:
 GY a SOŠ Přelouč (v rámci projektu EU, viz níže)
 ELMET Přelouč
 KIEKERT Přelouč
 Hotelovou školu Bohemia Chrudim
 SOU zemědělské Chvaletice
Pod vedením výchovného poradce se žáci 8. a 9. tříd účastnili akcí
„Technohrátky“, zaměřených na posílení zájmu žáků o technické obory na SŠ a
SOU:
 SPŠ stavební Pardubice – 24 žáků
 SPŠ potravinářství a služeb Pardubice – 23 žáků
 SOŠ Třemošnice – 10 žáků
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 GY a SOŠ Přelouč – 10 žáků
10. 1. 2017 uspořádal výchovný poradce v aule naší školy „Burzu středních škol“,
na kterou byli pozváni zástupci SŠ a SOU Pardubického kraje, o které žáci jevili
největší zájem. Akce se velmi vydařila, účast žáků a především rodičů byla velká.
Z tohoto důvodu ji chceme zavést pravidelně každý rok.
Pokud do školy přišli zástupci středních škol, bylo jim umožněno předat žákům
informace a materiály.
V rámci pomoci žákům s výběrem budoucího povolání vedl VP kurz “Profesní
orientace“ pro žáky 8. ročníku (15 účastníků). Učební materiály a odborné vedení
poskytuje Junior Achievement, o. p. s., Praha. Žáci hradí poplatek 20,- na
materiály, které v rámci kurzu dostávají.
Ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 se naše škola zapojila jako partner Gy a
SOŠ v Přelouči do projektu EU „Podpora přírodovědných a technických
předmětů“. V rámci udržitelnosti tohoto projektu žáci absolvovali i ve šk. roce
2015/16 a 2016/17 laboratorní práce v laboratořích gymnázia a odbornou výuku
v dílnách grafiků a tiskařů SOŠ.
VP dále koordinuje činnost asistentů integrovaných žáků a spolupracuje s PPP
Pardubice, eventuálně dalšími odbornými pracovišti. Během roku bylo evidováno
celkem 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu roku se tento
počet mění dle nově dodaných zpráv žáků z vyšetření nebo naopak vyřazení žáků
z integrace po opakované návštěvě ŠPZ. S žáky pracovaly mimo výuku celkem tři
asistentky v rámci pedagogické intervence.
Intenzivně probíhala také spolupráce VP s rodiči. VP měl po celý školní rok
pravidelné konzultační hodiny ve čtvrtek 9.00 – 11.00. Mimo ně měli rodiče
možnost domluvit si kdykoliv schůzku telefonicky.
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SOUTĚŽE – UMÍSTĚNÍ
Přírodovědná poznávací soutěž
Školní kolo – účast 23 žáků – I. stupeň
8 žáků – II. stupeň
Okresní kolo v DDM Delta Pardubice – účast 6 žáků – I. stupeň
8 žáků – II. stupeň
Nejlepší umístění
I. stupeň
Tomáš Přemyslovský 3.C
18. místo
II. stupeň Hana Apltauerová
6.A
12. místo
Recitační soutěž
Školní kolo – účast 49 žáků – I. stupeň
Okresní kolo – účast 2 žákyň
Vanessa Vaňková
2.A
4. místo s postupem do krajského kola
Tereza Janečková
4.A
4. místo s postupem do krajského kola
V krajském kole obě žákyně bez „medailového“ umístění.
Olympiáda v českém jazyce
Školní kolo – účast 31 žáků z 8. a 9. ročníku
Okresní kolo
Barbora Marková
8.B
Anna Petrová
8.B
Účast družstva žáků ze 7.B v soutěži vypsané Městskou knihovnou v Přelouči „My
všichni jsme Východočeši“.
Konverzační soutěž v německém jazyce
Školní kolo – účast 20 žáků 8. a 9. ročníku
Do okresního kola nikdo nepostoupil, výsledky žáků neodpovídaly úrovni
okresního kola, ani ze strany žáků nebyl o postup zájem.
Dějepisná olympiáda
Školní kolo – účast 16 žáků z 8. a 9. ročníku
1. místo
Martin Žemlička
9.A
2. místo
Barbora Kysilková
8.B
Okresní kolo
Martin Žemlička
8.A
Zeměpisná olympiáda
Školní kolo – účast 31 žáků z II. stupně
1. místo
kategorie 6. třídy
1. místo
kategorie 7. třídy
1. místo
kategorie 8. třídy
Okresního kolo kategorie 6. třídy
kategorie 7. třídy

Radka Zajícová
Milan Merta
Aneta Švejdová
Radka Zajícová
Milan Merta
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6.A
7.A
8.B
10. místo
6. místo

Fyzikální soutěže
Archimediáda
Školní kolo
1. místo
Anna Šohajová
2. místo
Michal Moravec
3. místo
Adéla Tomanová, Radka Sotonová

7.A
7.A
7.B

Fyzikální olympiáda
Dobrovolná účast žáků, žádný úspěšný řešitel s postupem do vyššího kola.
Matematické soutěže
Pythagoriáda
Školní kolo – účast všech žáků 5. - 8. ročníku
1 úspěšný řešitel Johana Vysloužilová
5.B

8. místo v okresním kole

Matematický klokan – účast 4. a 5. tříd, bez významnějších výsledků.
Soutěž s právní tematikou Právo pro každý den
Okrskové kolo - účast čtyřčlenného družstva z 8. ročníku: Petr Pospíšil
Aneta Švejdová
Bedřich Malý
Viktor Čapek
Družstvo obsadilo 4. - 5. místo – nepostupové.
O nejkrásnější velikonoční vajíčko
Účast 63 žáků z I. i II. stupně
1. místo
kategorie 1. třídy
1. místo
kategorie 2. třídy
1. místo
kategorie 3. - 5. tř.
1. místo
skupinové práce

Veronika Dvořáková, Veronika Burešová
Kamila Jančíková
Aneta Popovičová
Petra Forstová a Veronika Železná

Fotografická soutěž
Během školního roku se uskutečnila jedna s názvem „Selfie“. Přestože termín
odevzdání fotek se dvakrát prodlužoval a žáci byli opakovaně k účasti vyzýváni,
soutěže se nikdo nezúčastnil.
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A AKCE
Účast v Olympiádě dětí a mládeže okresu Pardubice a dalších soutěžích
dívky/chlapci

umístění

okres
Zdechovice Cup
okrsek
okrsek
okres
okres
okrsek
okrsek
okres
okrsek
okres
okrsek
okrsek
okres
okres

smíšené družstvo
CH (4. a 5. r.)
CH + D (4. a 5. r.)
CH (1. – 3. roč.)
CH (4. – 5. roč.)
CH (1. – 3. roč.)
CH (4. – 5. roč.)
CH (II. st.)
D (II. st.)
D (II. st.)
CH (II. st.)
CH (II. st.)
D (6. roč.)
CH (6. roč.)
CH (6. roč.)
CH (II. st.)

1.
4.
8.
2. s postupem
1.
4.
3.
4.
1.
2.
5.
4.
3.
1.
1.
bez umístění

Pardubický kraj

CH (I. st)

7.

sport

kolo

šplh
florbal
vybíjená
McDonald´s Cup
McDonald´s Cup
McDonald´s Cup
McDonald´s Cup
minikopaná
basketbal
basketbal
florbal
volejbal
vybíjená
vybíjená
vybíjená
hokejbal
Basketbalová liga
škol

pořádají Řečany n. L.

Vánoční přebor

V okrese Pardubice je celkem 63 ZŠ, které mají možnost se daných soutěží
účastnit. V této početní konkurenci umístění našich žáků jistě více vynikne.
Jako pořadatelé jsme byli v okrskových kolech florbalu CH II. st., basketbalu D
II. st., vybíjené CH i D 6. ročník a jako spolupořadatelé v okresním kole volejbalu
CH II. stupeň.
DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE
Lyžařský výcvik – 7. ročník, doplněno žáky 8. a 9. ročníku
21. – 28. 1. 2017
Pobyt v přírodě s výukou Aj pro žáky 5. ročníku
22. – 26. 5. 2017
Den dětí – I. stupeň
2. 6. 2017
Pobyt v přírodě zaměřený na sport a turistiku – 3. ročník
19. – 23. 6. 2017
Sportovní den – pro žáky II. stupně
27. 6. 2017
Koláček – VI. kolo cyklistického závodu, účast 60 žáků I. stupně
28. 6. 2017
Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd v rozsahu 20 vyučovacích hodin za šk. rok.
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PROJEKTY EU
Podpora přírodovědných a technických předmětů
Ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 se škola zapojila jako partner Gy a SOŠ
v Přelouči do projektu EU „Podpora přírodovědných a technických předmětů“.
Projekt byl dvouletý. Jeho cílem bylo podpořit v rámci výukových bloků, exkurzí
a výletů zájem žáků o přírodovědné a technické obory. V rámci projektu Gy a SOŠ
postupně vybudovala a zmodernizovala nové učebny, dílny a laboratoře, které
vybavila novými pomůckami. Žáci ZŠ měli možnost tyto učebny sdílet v rámci
výukových bloků s tematickým zaměřením na přírodovědné a technické obory. Ve
šk. roce 2016/17 se jednalo o udržitelnost tohoto projektu, v rámci které navštívili
žáci II. stupně laboratoře gymnázia (ve dvouhodinových blocích zde konali
laboratorní práce z Bi, Ch, F) a dílny grafiků SOŠ, kde se seznámili s grafickými
programy zde vyučovanými.

Projekt Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV)
Ve školním roce 2014/15 jsme se jako partner NIDV zapojili do projektu ICDV.
V naší škole byl projekt realizován v období od 1. 12. 2014 do 31. 7. 2015.
Základním cílem projektu byl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických
pracovníků na škole prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného
mentoringem a tutoringem. Dalším motivátorem byla možnost vybavit učitele
vlastním dotykovým zařízením.
Do projektu bylo zapojeno 20 pedagogů. V rámci projektu jsme pořídili 20 tabletů
zn. Colorovo s OS Windows 8, 20 licencí MS Office 2013, 20 licencí AVG
Antivirus Business.
Ve šk. roce 2016/17 se jednalo o udržitelnost tohoto projektu a plánované kontroly
na místě.

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji
Od školního roku 2016/2017 je naše škola zapojena do projektu EU s názvem
Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji jako partner CCV Pardubice. Projekt
bude realizován tři roky – do 31. 8. 2019.
Cílem projektu je zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny žáky
a poskytnout jim šanci na rozvinutí jejich vzdělanostního potenciálu v prostředí
bezpečné školy.
V rámci projektu by mělo dojít k zlepšování výsledků vzdělávání sociálně
znevýhodněných žáků, vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu spolu se zabezpečením
potřebných speciálně pedagogických a psychologických podpůrných služeb; dále
zajištění systému podpory vzdělávání nadaných žáků a vytváření lepších podmínek
pro smysluplné využití volného času žáků. Nedílnou součástí projektových aktivit
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bude další rozvoj, vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků
přímo v prostředí školy.
Jednotlivé aktivity budou realizovány v rámci dvou modulů:
1) Prevence školní neúspěšnosti
Do prvního modulu jsou zařazeny tyto aktivity:
 programy zaměřené na usnadnění přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání
(sem patří například realizace zájmových kroužků na podporu rozvoje klíčových
gramotností nebo doučování)
 podpora školních poradenských pracovišť (po dobu 24 měsíců bude na škole
financována školní psycholožka a po dobu 36 měsíců dvě školní asistentky).
2) Rozvoj pedagogických pracovníků
Druhý modul zahrnuje DVPP a metodickou podporu pracovníků školy, semináře a
kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj učitelů, supervize, zvyšování kvalifikace pro
vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání nám byl schválen projekt „Školní psycholog pro ZŠ Přelouč,
Smetanova 1509“ s finanční dotací 336 420 Kč. Datum zahájení realizace projektu
je 1. 9. 2017, jeho ukončení 31. 8. 2019.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tato oblast výchovy byla realizována průběžně nebo jednorázovými akcemi
zejména v těchto oblastech:
1. Výchova k ochraně životního prostředí, k citlivému a ohleduplnému vztahu
k lidem, přírodě a věcem kolem nás ve všech vyučovacích předmětech.
2. Propagace kladných vztahů k přírodě a životnímu prostředí (projekty, výukové
programy, nástěnky, výstavky …):
Zdravá pětka – spolupráce s nákupním centrem Albert, celý I. stupeň
Příroda Přeloučska – výstavu pořádalo KICMP a navštívila ji většina ročníků,
včetně ŠD
3. ročník – týdenní pobyt v přírodě zaměřený na sport a turistiku
5. ročník – týdenní pobyt v přírodě zaměřený na Aj
7. ročník – lyžařský výcvik (osmidenní pobyt na horách), také pro zájemce z
vyšších ročníků
9. ročník – projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí (šest
vyučovacích hodin stráví žáci v přírodě s tématy: Turistika a pobyt
v přírodě, Orientace v přírodě, Táboření a ochrana přírody)
3. Ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách.
Interaktivní beseda spojená s hrou na třídění a recyklaci odpadu, proběhla ve
všech třídách.
4. Exkurze, výlety a další aktivity
Úpravna pitné vody v Mokošíně, Čistička odpadních vod v Přelouči, Elektrárna
Chvaletice, ZOO Jihlava a Praha, ekofarmy v rámci výletů I. stupně,
přírodovědná soutěž s účastí v okresním kole …
5. Jednorázové akce (Den Země, Den vody, Den bez aut …)
upozornění v aktuální čas ve vhodných předmětech – Př, Ch, Ov
6. Dlouhodobé akce:
třídění odpadů – na všech chodbách umístěny odpadní koše na plast
třídění papíru – v kmenových třídách umístěny krabice na papír
sběr starého papíru – dvakrát ročně úspěšně realizována třídenní sběrová akce
sběr pomerančové a citronové kůry – probíhá od listopadu do května
sběr umělohmotných víček – probíhal po celý školní rok
šetření energií a materiály – odevzdávání starých sešitů do sběru, šetření
místem v sešitech, dopisování sešitů do konce, zhasínání světel v šatnách, na
chodbách po přestávce …
úprava okolí školy – většinou v rámci pracovních činností nebo ČSP
7. Předměty pracovní činnosti a člověk a svět práce – dle počasí práce na školním
pozemku, při které se separuje odpad do bio popelnice
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8. Škola si platí tři bio-kontejnery na odpad po sekání travnatých ploch kolem
budov školy. Zodpovídá pan školník.
U každé budovy školy (3 x) je umístěna žlutá popelnice na plast.
9. Spolupráce s dalšími organizacemi:
Dům dětí a mládeže Delta Pardubice (přírodovědná soutěž)
Ekocentrum Paleta Pardubice (ve školním roce 2016/17 program pro I. stupeň:
Jeden za všechny, všichni za jednoho)
Východočeské muzeum
Kulturní a informační centrum města Přelouče
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prevenci sociálně patologických jevů má na škole v kompetenci školní metodik
prevence, kterým je Jitka Lacinová, na I. stupni v částečném zastoupení Mgr.
Alenou Malečkovou. Na každý školní rok vypracovává „Minimální preventivní
program“ s přílohou Školní program proti šikanování. Zodpovídá za informovanost
všech pedagogických pracovníků školy o dané problematice. Spolu s ředitelkou
školy, výchovným poradcem, třídními učiteli a dalšími odborníky řeší jednotlivé
případy. Prevence je zaměřena na všechny žáky 1. – 9. ročníku. Do systému
informování jsou zapojeni také rodiče žáků. Snažíme se neustále posilovat
komunikaci na úrovních žák – učitel, žák – rodina, učitel – rodina.
Od 1. 9. 2016 začala na škole pracovat na poloviční úvazek školní psycholožka. Je
k dispozici žákům, rodičům i pedagogům a je vázána mlčenlivostí. Působí ve škole
každé pondělí, úterý a lichý pátek, vždy 7.30 - 16.00. Její služby jsou využívány a
její přítomnost je pro školu velkým přínosem.
Ze sociálně patologických jevů jsou na škole řešeny především případy kouření a
projevy vandalismu. V menší míře potom prvotní fáze šikany a záškoláctví.
Veškeré negativní jevy škola monitoruje. V tomto smyslu jsou informováni všichni
zaměstnanci školy a jsou povinni veškeré negativní jevy hlásit vedení školy.
1. Za nejúčinnější prevenci výše zmíněných jevů považujeme smysluplné využití
volného času dětí. Proto podporujeme:
- nábory do rozmanitých zájmových a sportovních kroužků Domu dětí a
mládeže, sportovních klubů, ZUŠ či jiných zájmových organizací pracujících
s mládeží ve věku povinné školní docházky, prostřednictvím DDM realizujeme
vlastní ZK
- činnost ŠSK, umožňujeme přípravu na akce (soutěže) mimo vyučování
v prostorách školy
- další aktivity (přípravu na Vánoční akademii, odpolední akce pro rodiče s
dětmi či jiné) v prostorách školy mimo vyučování
- účast našich žáků na akcích pořádaných Klubem Jakub (Charita Přelouč) nebo
klubem Volant. Zde mohou žáci smysluplně trávit odpoledne ve všední dny a
zapojovat se do různých aktivit.
2. Vhodná témata jsou využívána v příslušných předmětech za využití
videopořadů a literatury. Doporučovány jsou rozmanité televizní pořady,
časopisy a dodávány jsou vhodné propagační materiály. Týká se zejména na
I. stupni předmětů prvouka a přírodověda, na II. stupni přírodopis, chemie,
výchova ke zdraví a některých volitelných předmětů.
3. Na třídních schůzkách jsou na tuto problematiku upozorňováni rodiče:
- v rozhlasových relacích – ředitelka školy
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- vystoupeními třídních učitelů
- individuálními pohovory TU s rodiči.
4. V některých předmětech nebo projektech jsou realizovány besedy s odborníky
z praxe.
5. Všechny třídy se zúčastnily seminářů s městskou policií „Prevence na 1. místě“.
6. Vedení školy, výchovný poradce a preventistka udržují trvalý kontakt
s odborem sociální péče MěÚ v Přelouči, s OSPOD, dále spolupracují s PPP
Pardubice nebo zařízením Pyramida v Pardubicích.
7. Základní informace související s protidrogovou problematikou prezentuje
preventistka sociálně patologických jevů na speciální vývěsce v budově školy.
V rámci prevence se v loňském školním roce uskutečnila i řada akcí pro žáky:
 Navázána spolupráce s Centrem primární prevence Semiramis – v 6. a 7.
třídách zahájili dlouhodobé programy primární prevence. Programy budou
trvat po celou dobu II. stupně a v dalších letech přibyde vždy nově 6. ročník.
Program probíhá vždy ve dvou tříhodinových blocích za rok v každé třídě.
 „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ – preventivní přednáška pro 7. ročník.
 „Můžeš se rozhodnout“ – preventivní program na prevenci proti infekci
virem HPV, pro 8. a 9. ročník.
 „Mezi námi děvčaty“ – přednáška Mgr. Aleny Blažkové pro dívky z 6. tříd.
 „Sociálně-právní ochrana dětí“ – školení celého pedagogického sboru
s pracovnicemi OSPOD Přelouč.
 „Porucha pozornosti, hyperaktivita dětí a co s tím“ – uspořádali jsme besedu
s Mgr. Stanislavou Emmerlingovou pro učitele a rodiče našich žáků. Beseda
byla přístupná široké veřejnosti, byla zdarma a konala se v prostorách školy.
 Vánoční akademie
 Velikonoční jarmark
 besedy s městskou policií „Prevence na 1. místě“ pro žáky všech ročníků
 účast žáků na charitativních akcích (Tříkrálová sbírka, Adopce na dálku…)
 pořady městské knihovny
 zeměpisné a naučné pořady
 výchovné koncerty
 návštěva České filharmonie
 divadelní představení
 sportovní akce
 školní a třídní projekty, projekty EU
 pobyty v přírodě
 exkurze a výlety
 zájmové kroužky
 zapojování žáků do různých soutěží dle jejich zájmu, dle předmětů
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Na I. stupni je preventivní program realizován integrovaně zejména v předmětech
prvouka a přírodověda, ale i v ostatních předmětech se zaměřením na:
 zdravý životní styl, životní prostředí
 seberealizaci a sebepoznání žáků
 ochranu zdraví, zásady první pomoci
 dodržování bezpečných pravidel při práci s internetem a mobilním
telefonem, internetová komunikace
 prevenci nemocí
 zvládání zátěžových situací a stresových situací
 vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě i ve škole
 mezilidské vztahy, pravidla slušného chování
 posílení komunikace
 osobní bezpečí (chování k cizím a neznámým lidem)
 řešení problémů, rozhodovací schopnosti
 základy rodinné a sexuální výchovy
 prevence při setkání s návykovými látkami
 včasné diagnostikování sociálně patologických jevů ve třídě
 využití volného času
 Linku důvěry a bezpečí
Vzdělávání poradenských pracovníků
Preventisté sociálně patologických jevů a výchovný poradce se v příslušné
problematice trvale vzdělávají, svoje poznatky prezentují ostatním kolegům
a spolupracují s nimi také individuálně.
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
Klub přátel ZŠ
S KPZŠ škola spolupracuje na některých větších akcích, zejména na těch, které KP
zajišťuje finančně. Finanční prostředky získané od sponzorů jsou ukládány na účet
KPZŠ. Naopak finance z akcí pořádaných školou (sběr papíru, sběr pomerančové a
citronové kůry, VA, Velikonoční jarmark …) se ukládají na účet KPZŠ a dále se
z nich financují akce pro žáky. Z pravidelných akcí to je:
Příspěvek 200,- / žák na dopravu při plavání a lyžařském výcviku.
Zdravotník na pobytech v přírodě ve 3. a 5. ročníku.
Autobus na divadelní představení 1x za školní rok pro každou třídu.
Příspěvek 1 000,- pro žáky 9. tříd (na výlet nebo závěrečné rozloučení se školou).
Příspěvek na autobus pro majitele předplatného do VČD.
Ceny pro žáky na Dětský den (I. stupeň) a Sportovní den (II. stupeň).
Drobné odměny za umístění v soutěžích a olympiádách během školního roku.
Na zasedáních výboru KPZŠ (2x za rok) byli zástupci rodičů informováni
ředitelkou školy o chodu školy a zásadních změnách nebo důležitých akcích,
včetně pedagogických. Vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Z pohledu školy pracuje velmi dobře, spolupráce (včetně rychlé, aktuální) je na
velmi dobré úrovni. Nespornou výhodou je, že detašované pracoviště PPP pracuje
v budově školy (v areálu I. stupně, ulice Žižkova).
V rámci projektu Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji má škola na šk. roky
2016/17 – 2018/19 přiděleného supervizora, kterým je ředitel PPP Pardubice
PaedDr. Bc. Jiří Knoll. Během těchto let vždy jednou za měsíc navštíví školu a je
k dispozici učitelům, výchovnému poradci i vedení školy. Tato spolupráce se velmi
osvědčila, zvláště v době zavádění inkluze.
Středisko výchovné péče Pyramida
Středisko se zaměřuje na řešení obtíží týkajících se problémového chování ve
školním i v domácím prostředí. Zaměřuje se na pomoc dětem a rodinám a úzce
spolupracuje se školami a dalšími institucemi, které vstupují do výchovného
procesu dětí a mládeže. Sídlem střediska je Rybitví. Spolupráce se SVP je na
velice dobré úrovni. Od r. 2016 otevřelo detašované pracoviště v Přelouči, kde
poskytují 1 x za 14 dní odpoledne služby předem objednaným klientům.
Další organizace, o kterých se více zmiňujeme v jiných kapitolách




OSPOD Přelouč, Pardubice
Dům dětí a mládeže Přelouč
ZUŠ Přelouč
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Městský úřad Přelouč
Městská policie Přelouč
Městská knihovna Přelouč
Speciální pedagogické centrum Svítání
Ekocentrum Paleta Pardubice
Nízkoprahové zařízení Jakub klub, Charita Přelouč
Volant, obecně prospěšná společnost, Přelouč
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PUBLIC RELATIONS
Styk s veřejností je zabezpečován:
 Prostřednictvím internetových stránek školy www.zssmprelouc.cz
 Tiskovými zprávami v regionálním tisku
 Informacemi v měsíčníku Přeloučský Rošt
 Vydáváním a distribucí školního časopisu Smeták
 Vývěsními skříňkami před budovami školy (ul. Smetanova, Kladenská)
 Školní družina má vlastní vývěsku
 Písemnými informacemi pro rodiče
 Informacemi v městském rozhlasu
 Akcemi zmíněnými na jiných místech, propagující činnost školy

ÚČAST ŠKOLY NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ
Mimo akce uvedené výše a přístupné veřejnosti podněcuje škola zainteresování
žáků i členů sboru na životě města a regionu.
Žáci – drobná kulturní vystoupení
pomocné pořadatelské služby starších žáků na akcích města
Učitelé – práce ve školské a kulturní komisi
práce v zastupitelstvu města
práce v redakci místního tiskového periodika Přeloučský Rošt
cvičitelky Sokola
celostátní akce „Cena Františka Filipovského“ za nejlepší výkon
v dabingu
vedení zájmových kroužků školy a DDM
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Poslední kontrolní návštěva ČŠI proběhla ve škole 1. – 5. 11. 2013.
Ve školním roce 2016/17 jsme byli vybráni do těchto výběrových šetření,
zjišťovaných pomocí elektronického systému InspIS DATA:
 INEZ – Participace žáků na fungování základní školy a využívání IVýP
 INEZ – Využívání digitálních technologií a strategické plánování
 Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/17
Testování InspIS SET
V listopadu 2017 jsme obdrželi oznámení náměstka ústředního školního inspektora
PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, že naše škola byla zařazena do vzorku škol pro
zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků ZŠ v českém jazyce, matematice a
informační gramotnosti. Toto testování proběhlo v květnu 2017.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
datum

název akce

pořadatel

účastník

cena

hrazeno

2016
30. 8.

IFA-EDU, Náchod

Základní kurz první pomoci

Ped. sbor

11 200,00 Kú

9/2016-1/2017

NIDV Praha

Brána jazyků otevřená AJ

Tužilová, Jánská

2 100,00 Kú

6. 10.

CCV Pardubice

Hra a její užití ve vzdělávání

Knížková V.

1 400,00 Kú

10. 10.

CCV Pardubice

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

Nadrchalová B

700,00 Kú

12. 10.

CCV Pardubice

Jak rozmluvit žáky na II. st.

Fišerová H.

zdarma

13. 10.

NIDV Pardubice

Ochrana člověka za běžných rizik a mimoř. událostí

Švábová M

150,00 Kú

1. 11.

MAS ŽH region

Místní akční plán Železnohorský region

Pacáková M.

zdarma

7. 11.

CCV Pardubice

Adventní tvoření

Mňuková V.

9. 11.

NIDV Praha

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně

Kalousková I.

500,00 Kú

23. - 24.11.

CCV Pardubice

Porada ředitelů škol

Pacáková M.

zdarma

30. 11.

Marstafit s.r.o.

Zábavné pokusy a hry do hodin chemie

Bezdíčková P.

26. 1.

MAS ŽH region

MAP v ORP Přelouč, Psychohygiena

Pacáková M.

16. 2.

Chytré hraní, Srubec

Program pro rozvoj pracovního tempa

Hejný, Kalousková

1 780,00 Kú

2 - 6/2017

NIDV Praha

Brána jazyků otevřená AJ

Tužilová, Jánská

2 100,00 Kú

22. 2.

CCV Pardubice

Dětská kresba

Medunová M.

1 000,00 Kú

16. 3.

MAS ŽH region

MAP rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč

Hejný L.

zdarma

29. 3.

NIDV Pardubice

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o
podpůrných opatřeních

Pacáková M.

zdarma

1 000,00 Kú

1 000,00 Kú

2017
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zdarma

datum

název akce

pořadatel

účastník

cena

hrazeno

6., 7. 4.

PPP Pardubice

Seminář pro výchovné poradce

Hejný L.

1 500,00 Kú

22. 5.

CCV Pardubice

Praktická asertivita

Nadrchalová B.

1 000,00 Kú

26. 5.

CCV Pardubice

Jóga a jógové hry pro děti I. st.

Jánská Z.

700,00 Kú

2., 3. 6.

NIDV Praha

Celostátní seminář vychovatelek ŠD

Kryštofová I.

950,00 Kú

7. - 11. 8.

NIDV Pardubice

Letní škola angličtiny 2017

Knížková, Tužilová

29. 8.

CCV Pardubice

Týmová spolupráce v pedagogickém sboru

Ped. sbor

EU

30. 8.

CCV Pardubice

Řešení konfliktů s rodiči

Ped. sbor

EU

Celkem Krajský úřad Pardubice

5 100,00 Kú

32 180,00 Kč
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
Výnosy

v Kč

Přímé náklady ÚZ 33353 Kú

15 582 000,00

Zvýšení platů pracovníků reg. školství ÚZ 33052

417 032,00

Dotace zřizovatele na provoz Mú

3 033 200,00

Celkem dotace

19 032 232,00

Ostatní výnosy:
Školné ŠD

131 300,00

Výnosy z pronájmu

600,00

Zúčtování fondů

24 600,00

Úroky

2 211,95

Ostatní finanční výnosy

8 145,00

Celkem výnosy

19 199 088,95

Náklady

v Kč

Platy, zdravotní a sociální pojištění, FKSP, ONIV ÚZ 33353

15 582 000,00

Platy, zdravotní a sociální pojištění, FKSP ÚZ 33052

417 032,00

Provozní náklady (včetně mzdových nákladů Mú )

3 033 200,00

Provozní náklady (hrazené z výnosů)

140 677,05

Čerpání RF

24 600,00

Celkem náklady

19 197 509,05

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 1 579,90 Kč.
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