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SMETANOVA 1509, OKRES PARDUBICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY
za školní rok 2019/2020

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 29. 9. 2020.
Projednáno a schváleno školskou radou 2. 10. 2020.
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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

Obor vzdělávání:

79-01-C/01, bez profilace

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,
Dodatku č. 10, platného od 1. 9. 2017 a Dodatku č. 11, platného od 1. 9. 2019.
Školní vzdělávací program pro školní družinu, platný od 1. 9. 2013,
č. j. ZŠ/531/2013.
Vedení školy:
Ředitelka
Statutární zástupkyně
Zástupkyně ŘŠ pro I. stupeň
Výchovný poradce

Mgr. Magda Pacáková
Ing. Iveta Dejdarová
Mgr. Iva Kalousková
Mgr. Ladislav Hejný

Kontakty:
E-mail
Telefon
Web
Datová schránka

skola@zssmprelouc.cz
466 959 228
www.zssmprelouc.cz
j4wmrsi

Zřizovatel:

Školská rada:
Složení od 1. 1. 2018
za zákonné zástupce žáků:
za zřizovatele:
za pedagogický sbor:

Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Ing. Jana Babková
Mgr. Šárka Sovová - místopředsedkyně
Ing. Zdena Kumstýřová
Martin Macháček - předseda
Mgr. Dana Dostálová
Mgr. Ladislav Hejný
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MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
11. 3. – 30. 6. 2020
10. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření, které od
11. 3. zakázalo osobní přítomnost žáků ZŠ při vzdělávání. Od tohoto dne probíhala
výuka distančně. Bylo nutné se ze dne na den přizpůsobit novým okolnostem.
Distanční výuka z počátku probíhala formou emailové komunikace. Abychom co
nejlépe propojili potřeby školy s možnostmi jednotlivých žáků a jejich rodin,
oslovili jsme na konci března zákonné zástupce a požádali je o vyplnění dotazníku.
Návratnost dotazníků byla vysoká, rodiče měli o spolupráci velký zájem.
Z dotazníků vyplynuly tyto požadavky:
a) nezadávat práci z tělesné, hudební, výtvarné výchovy a praktických činností
(I. stupeň - výjimečně dobrovolně po předcházející domluvě vyučující s rodiči)
b) úkoly zadávat 1x týdně (úterý) a vypracování nechat přes víkend (do pondělí)
c) úkoly zadávat v pracovní době (od 7h do 16h, ne večer, ne o víkendu)
d) používat hlavně učebnice a pracovní sešity, online cvičení pro zpestření
e) občas zadat něco na známky (spíše motivačně, dobrovolně, na „pěkné“ známky)
f) alespoň 1x týdně uspořádat videohovor nebo videovýuku (pro žáky dobrovolné
vzhledem k různým technickým možnostem jednotlivých žáků)
g) práci z 1 předmětu na 1 týden zasílat v jednom emailu.
Výuku jsme sjednotili dle těchto pravidel, mimo jiné jsme zařadili pravidelnou
videovýuku.
Od 11. 5. bylo umožněno žákům 9. tříd docházet do školy a připravovat se zde na
přijímací zkoušky na SŠ. Tuto možnost využilo 25 žáků (všichni, kteří měli
podanou přihlášku na SŠ s maturitou).
Od 25. 5. byla umožněna docházka žáků I. stupně (skupiny max. do 15 žáků). Tuto
možnost využilo 193 žáků, vyučovali jsme ve 14 ti skupinách.
Od 8. 6. byla umožněna ve škole i přítomnost žáků II. stupně. Vzhledem k tomu,
že budova v Kladenské ulici byla již v této době v rekonstrukci (kompletně
uzavřena vzhledem k bourání celého stropu 2. patra) a budovy v ul. Smetanova a
Školní byly obsazeny I. stupněm, probíhala setkání tříd II. stupně pouze 1x týdně
formou třídnických hodin.
Toto období bylo velmi náročné, ale určitým způsobem také přínosné. Ze
závěrečného hodnocení distanční výuky pedagogy vyplynulo:
Jako pozitivní hodnotí pedagogové získání nových zkušeností v oblasti ICT,
mnohem větší spolupráci s rodiči, jiný úhel pohledu na výuku, rozvoj
samostatnosti žáků, individuálně rozložený čas, poznání některých charakterových
vlastností žáků, poznatky o tom, jak fungují rodiny, při použití skypu individuální
přístup, zvýšení úcty a tolerance k pedagogům.
Jako negativní naopak absenci osobního kontaktu žáků a učitelů, nestejné
technické podmínky, neexistovala pevná pracovní doba, časově náročné vyřizování
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emailů, neplnění povinností některých žáků, nízká motivace k výkonu, obtížné
závěrečné hodnocení žáků vzhledem k jejich práci, velká časová náročnost a
únava, méně procvičování než ve škole, náročné pro učitele, kteří mají vlastní děti
školou povinné.
Dětská skupina
Jako největší škola v ORP Přelouč jsme byli také pověřeni provozem dětské
skupiny. Byla otevřena pro děti „potřebných zaměstnanců“, tzn. zdravotníků,
hasičů, pracovníků v sociálních službách, policistů. Tato skupina fungovala 1. 4. –
22. 5. 2020 v prostorách školní družiny a také její provoz zajišťovaly vychovatelky
ŠD a školní psycholožka. Skupina byla otevřena v rozmezí 6.00 – 17.00 denně.
Navštěvovali ji nepravidelně žáci z obou přeloučských ZŠ, ZŠ Lipoltice, Řečany n.
Labem a Svítání Pardubice.
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ZÁPIS A PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
K zápisu se od 1. 4. do 30. 4. 2020 dostavilo
Do 1. ročníku bylo přijato celkem
z toho vyhověno žádosti o odklad
z toho se odstěhoval
přistěhoval se
Do 1. ročníku nastoupilo 1. 9. 2020
z toho po odkladu školní docházky
z toho opakuje ročník

79 žáků poprvé
14 žáků po odkladu
93 žáků
17 žáků
0 žáků
0 žáků
76 žáků
14 žáků
0 žáků

VÝVOJ POČTU TŘÍD A ZAMĚSTNANCŮ

k 1. 9.

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Počet tříd

20

22

23

23

Počet žáků
Průměrný počet
žáků ve třídě

453

502

540

534

22,65

22,82

23,48

23,22

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

35,46

39,5

42,47

42,98

29,46

33,5

36,47

36,48

25,50

28,5

31,79

30,59

6

6

6

6,5

17,76

17,61

16,99

17,46

100%

100%

100%

97,5 %

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. 2019
TŘÍDA

TŘ. UČITEL

CHLAPCŮ

DÍVEK

CELKEM

1.A

V. Tužilová

10

9

19

1.B

V. Mňuková

10

9

19

1.C

P. Soldánová

10

9

19

2.A

J. Capaliniová

15

12

27

2.B

B. Kratochvílová

16

13

29

2.C

L. Bělská

15

10

25

3.A

D. Dostálová

17

6

23

3.B

M. Mrkvičková

18

7

25

3.C

M. Pavlíková

16

6

22

4.A

V. Kelnerová

13

9

22

4.B

A. Školníková

11

8

19

4.C

V. Knížková

13

10

23

5.A

L. Bechynská

11

11

22

5.B

Z. Jánská

12

12

24

5.C

P. Bezdíčková

11

10

21

198

141

339

CELKEM I. st.
6.A

B. Prokopová

16

12

28

6.B

M. Švábová

17

13

30

7.A

S. Neumannová

11

14

25

7.B

S. Dolanová

13

13

26

8.A

S. Semerádová

10

11

21

8.B

J. Malý

10

11

21

9.A

E. Waldhansová

12

10

22

9.B

H. Fišerová

11

11

22

CELKEM II. st.

100

95

195

CELKEM žáků

298

236

534

Jedna žákyně plnila školní docházku dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský
zákon), vzdělávání v zahraničí. V tomto přehledu není uvedena.
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ K 30. 6. 2020

Třída

Počet
žáků

Prospělo s
vyznamenáním
celkem

z toho samé
jedničky

Neprospělo
Prospělo

1.A

19

19

17

1.B

19

19

17

1.C

20

20

20

2.A

27

27

22

2.B

29

29

26

2.C

26

25

21

1

3.A

23

22

12

1

3.B

25

25

19

3.C

23

22

12

1

4.A

22

21

7

1

4.B

19

19

13

4.C

23

22

15

1

5.A

22

19

9

3

5.B

23

23

12

5.C

21

16

6

5

6.A

28

18

6

10

6.B

30

19

3

10

7.A

23

10

0

13

7.B

26

15

3

11

8.A

21

10

1

11

8.B

21

10

4

11

9.A

22

5

0

17

9.B

22

7

3

15

Celkem

534

422

248

111

7

celkem

z toho
opakuje
ročník

1

0

1

0

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

Šk.
rok
2016/17
celkem
452
žáků
2017/18
celkem
498
žáků
2018/19
celkem
535
žáků
2019/20
celkem
534
žáků

Prospělo s
vyznamenáním
%
počet z celkového
počtu žáků

Z toho samé
jedničky
%
počet z celkového
počtu žáků

294

65,04

183

328

65,86

349

422

Prospělo

Neprospělo

počet

%
z celkového
počtu žáků

počet

%
z celkového
počtu žáků

40,49

149

32,96

9

1,99

203

40,76

153

30,72

17

3,41

65,23

207

38,69

175

32,71

11

2,06

79,03

248

46,44

111

20,79

1

0,19

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

Šk. rok
2016/17
celkem
452 žáků
2017/18
celkem
498 žáků
2018/19
celkem 535
žáků
2019/20
celkem 534
žáků

Opravné zkoušky
Počet OZ

Z předmětů

% z celkového počtu
žáků

Prospělo
žáků u OZ

Neprospělo
žáků u OZ

1

2

3

0,66

Z, M, D,
Př,CH

10

1,61

Čj, M, D, Př

4

4

9

1,68

M, AJ, ČJ

7

1

0

0,00

-

0

0
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VÝSLEDKY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A JEHO SROVNÁNÍ
Stav vždy k 30. 6., za I. a II. pololetí souhrnně

Šk.
rok
2016/17
celkem
452
žáků
2017/18
celkem
498
žáků
2018/19
celkem
535
žáků
2019/20
celkem
534
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

31

6,86

16

3,53

2

0,44

7

1,55

67

13,45

12

2,41

6

1,20

4

0,80

49

9,16

19

3,55

4

0,75

4

0,75

23

4,31

12

2,25

5

0,94

0

0,00

ÚRAZOVOST A JEJÍ SROVNÁNÍ
Stav vždy k 30. 6.

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

26
(5,7 %)

48
(9,5 %)

20
(3,9 %)

42
(7,8 %)

17
9

20
28

8
12

20
22

5
(19,23 %)

13
(27,08 %)

13
(65 %)

13
(30,95 %)

z toho chlapců
z toho dívek
vyplaceno celkem

2
3
22 450,-

7
6
97 160,-

7
6
35 190,-

nejvyšší
odškodněná částka

7 740,-

6
7
61 160,7 740,-

25 000,-

5 000,-

zlomené
zápěstí (LV)

otřes mozku
(LV)

zapsáno úrazů
(% z celkového počtu
žáků)

z toho chlapců
z toho dívek
odškodněno
pojišťovnou
(% z počtu úrazů)

zlomená ruka
(při hře v ŠD)

vyvrtnutý kotník
(sklouznutí po
míči při TV)
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REPREZENTANT ŠKOLY
Cenu uděluje každý rok město Přelouč po schválení Radou města na návrh školy
v těchto kategoriích:
Prvňáček
I. stupeň
II. stupeň - jazykový směr
II. stupeň - přírodovědně-technický směr
II. stupeň - společensko-vědní směr
II. stupeň - sportovní směr
Za školní rok 2019/20 nebyla cena udělována (ani vyhlášena) vzhledem
k momentální epidemiologické situaci.
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VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
7. ročník
Literárně dramatický seminář
Konverzace v anglickém jazyce
Seminář z matematiky

Mgr. Eva Waldhansová
Ing. Olga Fritscherová
Ing. Iveta Dejdarová

8. ročník
Konverzace v anglickém jazyce
Seminář z matematiky
Informatika

Mgr. Olga Fritscherová
Mgr. Soňa Semerádová
Mgr. Miloš Půlpán

9. ročník
Finanční gramotnost
Konverzace v anglickém jazyce
Chemicko – biologická praktika

Mgr. Blanka Prokopová
Mgr. Markéta Kurtincová
Mgr. Petra Bezdíčková
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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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ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY
NÁZEV KROUŽKU

ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

Logopedie I.

1.

Mrkvičková

Logopedie II.

1.

Pavlíková

Logopedie III.

1.

Kratochvílová

Keramický I.

1. - 9.

Mňuková

Keramický II.

1. - 5.

Tužilová

Keramický III.

1. - 5.

Popovičová

Florbal I.

3. - 4.

Hejný

Florbal II.

5. - 8.

Hejný

Florbal III.

1. - 2.

Hrdý

Šachový kroužek

1. – 9.

Tyč

Paličkování

3. - 9.

Kryštofová

Hrátky s flétnou

1. - 2.

Kelnerová

Doučování Čj, M

1. - 3.

Soldánová

Doučování Čj, M

4. - 5.

Školníková

Angličtina pro prvňáky I.

1.

Bělská

Angličtina pro prvňáky II.

1.

Bechynská

Angličtina pro druháky I.

2.

Kelnerová

Angličtina pro druháky II.

2.

Bělská

Angličtina pro druháky III.
Příprava na přijímací
zkoušky z M
Příprava na přijímací
zkoušky z Čj
Doučování M

2.

Jánská

9.

Prokopová

9.

Waldhansová

6. - 9.

Semerádová

Doučování Čj

6. - 9.

Neumannová

Profesní orientace

8.

Hejný

Ve šk. roce 2019/20 bylo nakonec otevřeno 24 ZK, které navštěvovali 303 žáci.
Pro malý zájem nebyl otevřen kroužek Internet a jeho možnosti.
13

DALŠÍ AKTIVITY
Větší přestavby a investice (nikoli ve smyslu účetním) do materiálního
vybavení školy
SP – stará přístavba = budova v ul. Smetanova
NP – nová přístavba = budova v ul. Školní














Kompletní rekonstrukce stropu 2. patra v budově v ul. Kladenská. Strop byl
kompletně stržen. 6 kmenových tříd, sborovna, 2 kabinety a sociální zařízení
byly na 3 měsíce vyklizeny. Investice byla financována zřizovatelem. Práce
proběhly 28. 5. – 26. 8. 2020.
Obnova podezdívky plotu okolo zahrady budovy v ul. Kladenská. Stará
podezdívka byla odstraněna a nahrazena novou ze tří stran školní zahrady.
Práce byly financovány zřizovatelem, proběhly během letních prázdnin.
Kompletní rekonstrukce kabinetu chemie – zazdění části dveří, nová podlahová
krytina, malba a nátěry, nový nábytek.
V pěti učebnách byla vyměněna podlahová krytina během letních prázdnin
(4x SP, 1x NP).
Rekonstrukce dveří – ve čtyřech místnostech (SP) byly vyměněny vstupní
atypické dvoukřídlé dveře včetně přebourání zárubní, ve dvou kabinetech
(1x SP, 1x NP) byly dvoukřídlé dveře částečně zazděny a vyměněny za
jednokřídlé.
Vstupní chodba ke kancelářím školy (SP) byla nově obložena.
Osm sociálních zařízení (4x SP, 4x NP) bylo vybaveno automatickým
vypínačem světla s časovačem, aby nedocházelo ke zbytečnému svícení na
toaletách po odchodu žáků.
Byla vyměněna druhá polovina šatních skříněk pro žáky v budově v ul.
Kladenská. První polovina byla vyměněna ve šk. roce 2018/19. Výměna
proběhla během letních prázdnin. Tím je ukončeno kompletní vybavení šaten
na všech třech budovách novými kovovými šatními skříňkami.
Nová herní trampolína Kids Tramp byla instalována na školní zahradě u
budovy v ul. Kladenská. Bude tak sloužit hlavně pro potřeby ŠD.
Drobnější nákupy a opravy během šk. roku:
- oprava kovové vstupní brány do areálu budovy v ul. Kladenská
- zamřížování některých oken v suterénu na budově v ul. Kladenská
z důvodu možnosti větrání
- dovybavení kabinetů výpočetní technikou
- malování tříd a chodeb během letních prázdnin
- nákup 16 ks mikroskopů do kabinetu přírodopisu
- nákup stavebnic Geomag a Magplayer pro potřeby ŠD
- nákup dalších pomůcek a vybavení dle návrhů vyučujících a školníka.
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Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
K 30. 6. 2020 bylo na škole diagnostikováno celkem 30 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (15 na I. stupni a 15 na II. stupni).
Z nich bylo žáků s podpůrnými opatřeními:
PO 1. stupeň – 5 žáků
PO 2. stupeň – 22 žáků
PO 3. stupeň – 3 žáci
Žáci s vytvořeným plánem pdg. podpory:
14
Žáci s předmětem speciální pdg. péčí nebo s pdg. intervencí: 6
Žáci s asistentem pedagoga:
1
Žáci s individuálním vzdělávacím plánem:
11
Žáci s individuálním vzděláváním:
0
Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením, autismem – Aspergerův syndrom,
dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, hyperaktivitou, ADHD, sluchovým
postižením. Během školního roku jsou průběžně žáci vyřazováni nebo zařazováni
do péče dle aktuálního vyšetření školského poradenského zařízení. S žáky
pracovalo průběžně pět vyškolených asistentek v rámci pedagogické intervence
nebo předmětu speciální pedagogické péče. Evidence těchto žáků včetně
kompenzace jejich poruch spadala do činnosti výchovného poradce,
Mgr. L. Hejného.
Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol
Mléko, ovoce i zeleninu zdarma dostávali žáci obou stupňů. Společným
dodavatelem je firma BOVYS s. r. o., Dědová 40. Je tak možný společný závoz
mléka a ovoce nebo zeleniny, což se ukázalo logisticky velmi výhodné. S firmou je
výborná spolupráce, rozváží nám produkty zvlášť na každou z našich tří budov a
ovoce a zeleninu rozpočítané zvlášť po bedýnkách na jednotlivé třídy.
Z mléčných výrobků dostávají žáci každý týden většinou neochucená mléka o
objemu 250 ml, termizované čerstvé sýry, gervais nebo bílé bio jogurty.
Z ovoce a zeleniny chodí nejčastěji jablka, hrušky, meruňky, broskve nebo
mandarinky a pomeranče. Ze zeleniny jsou to rajčata, papriky, ředkvičky nebo
mrkev. Občas obdrží žáci bio-jablečný nápoj Bovýsek.
Doprovodné akce firmy:
- ochutnávka netradičních (exotických) druhů ovoce
- pro nastupující prvňáčky dodala firma samolepky na sešity.
V průběhu nepřítomnosti žáků díky opatření vlády ohledně COVID-19 došlo od
11. 3. 2020 k přerušení dodávek, které byly obnoveny od 11. 5. pro žáky 9. tříd a
od 25. 5. pro žáky I. stupně, kteří se účastnili výuky. Tyto dodávky byly obsáhlejší
a probíhaly 2x týdně.
Tuto činnost organizačně zajišťovaly Mgr. P. Soldánová (finálně), Mgr. Z. Jánská
a J. Lacinová ve spolupráci se školníkem.
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Charitativní akce
Charitativní činnost na naší škole byla zaměřena na tyto akce:
Tříkrálová sbírka – účast 50 našich žáků ze 7. – 9. tříd, kteří koledovali
v Přelouči a přilehlých obcích. Akce se konala 6. a 7. 1. 2020 pod záštitou Charity
Přelouč. Při této sbírce se vybralo celkem 400 218 Kč, což bylo o cca 74 000 Kč
více než vloni.
Sbírka umělohmotných víček a uzávěrů – probíhá již od roku 2016. Víčka jsme
sbírali pro sedmiletou Elišku ze Svítkova, která má diagnostikován Rettův
syndrom. Elišce jsme nasbírali 20 pytlů o hmotnosti asi 200 kg. Akce byla
poznamenána uzavřením škol k 11. 3. 2020.
„Krabice od bot“ – akce se konala ve spolupráci se Sociálním odborem MěÚ
Přelouč. Jejím cílem bylo připravit pro deset dětí ze sociálně slabých rodin vánoční
dárek v podobě krabice plné „použitých, ale nepoškozených maličkostí“, které
nashromáždí žáci školy. Účast byla samozřejmě dobrovolná, dárků se sebralo
velké množství (knihy, hračky, školní pomůcky, oblečení…). Pro každé dítě jich
bylo mnohem více než jedna krabice.
Český den proti rakovině – do této celorepublikové akce jsme se poprvé zapojili
ve šk. roce 2015/16, letos to tedy mělo být již popáté. Akce se měla konat 13. 5.
2020, z důvodu COVID-19 byla přesunuta na 30. 9. 2020. Akce se tedy zúčastníme
v příštím šk. roce. Všechny tyto charitativní akce organizačně zajišťuje J.
Lacinová.
Sběr papíru
Ve šk. roce 2019/20 se konala pouze podzimní (22. – 24. 10. 2019) sběrová akce,
jarní byla vzhledem k situaci s COVID-19 zrušena. Bylo při ní odevzdáno celkem
24 670 kg starého papíru, výnos činil 24 670 Kč. Sběru se zúčastnilo 302 žáků. Při
této akci úzce spolupracují rodiče žáků. Vykupující organizací je Marius Pedersen
a. s., provozovna Pardubice, Černá za Bory. Papír byl vykupován za 1,00 Kč za kg,
výkupní cena tak byla velmi nízká, nejnižší od dob sběru. 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 zodpovídala Mgr. J. Capaliniová.
Školní rok

Sebráno kg
celkem

Obdržená
finanční
částka v Kč

Vykupováno
Kč/kg

Průměr
kg/žák

2016/2017

40 960

90 112

2,20

90,42

2017/2018

44 380

77 980

2,20 / 1,40

89,12

2018/2019

45 880

69 133

1,80 / 1,14

84,96

2019/2020

24 670

24 670

1,00

46,20
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Sběr pomerančové kůry
Probíhal od listopadu 2019 do května 2020. Firmě LEROS s. r. o., Praha 5
Zbraslav n. Vltavou bylo odevzdáno celkem 204,30 kg pomerančové kůry a 10,80
kg citronové kůry, za kterou jsme obdrželi celkem 4 877 Kč. 1 kg pomerančové
kůry se vykupoval za 18 Kč, citronové kůry za 70 Kč. Firma k finanční částce
připočítává pro školu ještě 10 % navíc. Nejlepší sběratelskou třídou byla 2.C, ve
které se sebralo celkem 22,18 kg. Finanční částka byla zahrnuta do hospodaření
KPZŠ a je použita na financování akcí pro žáky. Pro srovnání uvádíme do tabulky
předcházející školní roky. Na sběru se samozřejmě podepsalo uzavření školy
k 11. 3. 2020 vzhledem ke COVID-19. Organizačně zodpovídaly Mgr.
B. Prokopová (finálně), Mgr. L. Bechynská a Mgr. B. Kratochvílová.

pomerančová

citronová

Obdržená
finanční
částka v Kč

2016/2017

338,26

-

7 018

0,750

2017/2018

313,50

16,80

7 316

0,663

2018/2019

347,98

-

8 050

0,644

2019/2020

204,30

10,80

4 877

0,404

Školní rok

Sebráno kůry celkem v kg
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Průměr
kg/žák

AKTIVITY MIMO VYUČOVÁNÍ A NADSTANDARDNÍ AKCE




















Netradiční zahájení šk. roku – Státní hřebčín Kladruby n. L.
2. 9. 2019
Plavecký výcvik, 2.B, 3.B, 3.C
10. 9. – 19.11. 2019
Sebnitz – pobytový zájezd do SRN
16. – 20. 9. 2019
ACET – preventivní program, 8. a 9. ročník
1. a 8. 10. 2019
2. a 10. 3. 2020
„Bez masky“ – hudebně-vzdělávací program pro II. st.
1. 10. 2019
Podzimní sběr papíru
22. – 24. 10. 2019
„U školy snad straší?“
25. 10. 2019
Ochrana člověka za mimoř. ud. – II. st.
25. 10. 2019
ČF Praha – „Čtyři kroky do Nového světa “
26. 11. 2019
„Kolumbie“ – zeměpisný pořad pro II. st.
11. 11. 2019
Den otevřených dveří v 1. třídách
18. 11. 2019
Adventní sobota
30. 11. 2019
Burza středních škol – aula
8. 1. 2020
Lyžařský výcvik - 7. ročník a vyšší
18. 1. – 25. 1. 2020
Zimní dílnička pro předškoláky
22. 1. 2020
Recitační soutěž – I. stupeň
18. 2. 2020
Plavecký výcvik, 2.A, 2.C, 3.A
28. 2. – 6. 3. 2020
Zápis do prvních tříd
1. – 30. 4. 2020
Třídní schůzka rodičů předškoláků
17. 6. 2020

Všechny akce naplánované od 11. 3. 2020 až do konce šk. roku (s výjimkou třídní
schůzky pro rodiče předškoláků) byly zrušeny nebo přesunuty do dalšího šk. roku.
Také plavání pro 2.A, 2.C, 3.A bylo ukončeno po čtyřech lekcích, 6. 3. 2020.
Z větších akcí, z nichž některé přesahují rámec školy, se uskutečnily:













Zapojení I. st. do projektu Veselé zoubky (výukový program péče o chrup,
určený k prevenci zubního kazu – 1. třídy)
Technohrátky – zapojení žáků 8. a 9. tříd do návštěv SŠ a SOU v rámci
posílení zájmu žáků o výběr technických SŠ a SOU
Návštěvy divadla
Předplatné VČD Pardubice – pravidelné návštěvy, pro žáky i rodiče
Akce Školního sportovního klubu
Návštěvy filmových představení
Nocování ve škole – dle zájmu tříd a TU
Prevence na 1. místě – seriál besed s Městskou policií Přelouč
Výtvarná soutěž „O nejkrásnější Valentýnské srdíčko“
Charitativní akce: Tříkrálová sbírka, sběr víček od PET lahví, „Krabice od bot“
Pravidelné preventivní programy organizované externisty – Semiramis, ACET
Sběr papíru
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Sběr pomerančové a citronové kůry od listopadu do května
Školní mléko – neochucené mléko/jogurty/sýry zdarma pro všechny žáky školy
Ovoce a zelenina do škol – žáci dostávají zdarma čerstvé ovoce, zeleninu nebo
ovocné šťávy (většinou jednou za týden)
Široká nabídka zájmových kroužků
Celoškolní, třídní a družinové projekty
Školní knihovna na každém stupni otevřená pro žáky, půjčovné zdarma
Péče proškolených logopedických asistentek
Práce proškolených asistentek s dětmi s podpůrnými opatřeními,
diagnostikovanými školským poradenským zařízením
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
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Otevřena pondělí až pátek

6.00 – 8.00
11.40 – 16.30

ŠD navštěvovalo celkem 180 dětí v šesti odděleních v budově I. stupně, Kladenská
494. V této budově mají třídy žáci 1. - 3. ročníku, což je vzhledem k organizaci
práce a spolupráci mezi TU a vychovatelkami velmi výhodné uspořádání.
Vedoucí vychovatelka
Vychovatelky

Ilona Kryštofová
Iva Hebká
Eva Kratochvílová
Mgr. Markéta Kurtincová
Adriena Kutílková (po dobu nemoci Daniela Köhlerová)
Aneta Šimáková, DiS.

Zájmové kroužky
Během školního roku pracovalo v rámci ŠD šest ZK:
Barvička – kroužek výtvarných činností – E. Kratochvílová
Sportovní hry – florbal – E. Kratochvílová
Sportovní hry – míčové a pohybové hry – I. Hebká, M. Kurtincová
Šikulové – práce s papírem, látkou a přírodninami – I. Kryštofová, A. Šimáková
Společenské hry – dáma, piškvorky... – A. Kutílková (po dobu nemoci
I. Kryštofová)
Badminton – I. Hebká
Projekty
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – CELÝ ROK JE PRIMA
Projekt přinesl žákům možnost vnímat, prožít, odzkoušet si a poznat přírodu všemi
smysly. Cílem bylo poskytnout žákům možnost a příležitost hravě objevovat
přírodu a tradice ve všech ročních obdobích. Žáci si uvědomovali proměny přírody
v měřítku jednoho roku a snažili se je zachytit.
KOUZELNÁ SLOVÍČKA - ANEB UČÍME SE CHOVAT A JEDNAT
V tomto týdenním projektu se žáci pomocí her, besed a kvízů snažili podporovat
mezilidské vztahy kamarádství, úcta k dospělým i spolužákům… Dále se také
zaměřili na to, jak si umět poradit v každé situaci.
Vzhledem k uzavření škol 11. 3. 2020 (Covid-19) nebyly projekty dokončeny.
Akce v průběhu školního roku
Sluníčkový den
Sportovní odpoledne s rugby – hravé seznámení s tímto sportem (p. Šmíd)
Beseda s p. Bartůňkem o sportovním rybaření
Turnaj v dámě
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Čertovský rej
Vánoční posezení
Karneval
Babiččino čtení v rámci akce „Březen – měsíc knihy“
Návštěva filmových – pohádkových představení v kině
Vzhledem k uzavření škol 11. 3. 2020 (Covid-19) nebyly uskutečněny tyto
naplánované akce:
Den Země
Postřehový závod
Turnaj ve florbalu se ŠD ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč
Turnaj ve vybíjené se ŠD ZŠ Řečany nad Labem
Hledání velikonočních vajíček v zahradě Domova u Fontány - spolupráce s DuF
Den dětí
Beseda s příslušníkem Městské policie Přelouč (praktická ukázka)
Pohádková zahrada – rozloučení se ŠD
Vychovatelky ŠD dále úzce spolupracovaly s učiteli na jednotlivých školních
akcích (Strašení, Adventní sobota…).
Dětská skupina
Po uzavření škol v březnu 2020 byla naše škola určena pro děti „potřebných
zaměstnanců“ – tj. zdravotníků, zaměstnanců sociálních služeb, hasičů, policistů.
Od 1. 4. 2020 do 22. 5. 2020 proto byla otevřená dětská skupina, kterou
navštěvovali žáci ze základních škol v Přelouči, Řečan nad Labem, Lipoltic a
Svítání Pardubice. Dětská skupina fungovala 6.00 – 17.00, dle každodenní potřeby.
Obědy byly dětem dováženy ze ŠJ školníkem naší ZŠ.
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KULTURNÍ A DALŠÍ VÝCHOVNÉ AKCE
Během šk. roku žáci navštívili řadu kulturních a výchovně-vzdělávacích programů,
které přispívají k obohacení a zpestření učiva, k rozvoji kompetencí nebo získání
praktických dovedností. Ryze kulturní akce, jako jsou návštěvy divadel nebo
hudební a taneční programy, přispívají k estetickému cítění žáků.
Tradiční a osvědčená v tomto směru je spolupráce s VČD Pardubice, ZUŠ Přelouč,
Pardubickou filharmonií, Městskou knihovnou Přelouč, KICM Přelouč – oddělení
Městského muzea, ekocentrem Paleta, zámkem Pardubice, Městskou policií
Přelouč. Nově jsme navázali spolupráci s Eurocentrem Pardubice, která se jeví
jako velmi přínosná.
Dále vyučující vybírají z aktuální nabídky programů.
Vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 nemohly být uskutečněny další
naplánované akce na II. pololetí šk. roku.
VČD Pardubice – divadelní předplatné
Pro zájemce z 6. – 9. ročníku a další z řad rodičů i veřejnosti (přihlášky se přijímají
do června předešlého školního roku) organizujeme roční předplatné na šest
odpoledních vystoupení VČD.
Za organizaci zodpovídala Mgr. J. Lelková.
Představení:
Divadelní komedie
Spřízněni volbou
Společenstvo vlastníků
Další tři představení byla zrušena a budou nahrazena na podzim 2020.
Besedy s městskou policií
Probíhaly v průběhu školního roku na předem domluvená témata:
1. ročník: Dopravní výchova, Ochrana zvířat
2. ročník: Dopravní výchova, Integrovaný záchranný systém
3. ročník: Dopravní výchova, Šikana
4. ročník: Dopravní výchova, Internetová komunikace
5. ročník: Dopravní výchova
6. ročník: Právo a morálka
7. ročník: Přestupky
8. ročník: Trestné činy
Školní knihovny
Pracoviště knihovny na I. stupni je umístěno v samostatné místnosti, slouží pro
půjčování knih žáků 1. – 3. tříd. Bylo využíváno celoročně, ale hlavně pro
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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, ale rozhodně ne
takový, jaký bychom si představovali. Během šk. roku bylo zakoupeno 11 nových
titulů z prostředků ZŠ v hodnotě 1 773 Kč. Celkový počet titulů je cca přes 1 800.
Knihovnu spravuje Mgr. V. Mňuková.
Školní knihovna na II. stupni je také umístěna v samostatné místnosti, která prošla
v předcházejícím šk. roce kompletní rekonstrukcí. Vzhledem k nedostatku volných
učeben v budově v ul. Školní byla tak vybavena zároveň pro potřeby dělených
hodin a výuku hudební výchovy. V knihovně je v současné době uloženo 1 606
knih. Výpůjční doba pro žáky 4. – 9. ročníku je jednou týdně. Po uzavření
spojovacích chodeb přes GY a SOŠ je problém s přístupností knihovny žákům 4. a
5. tříd. Knihovna je bohužel žáky málo navštěvována, i když 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 a široká nabídka
místní městské knihovny. Žáci si půjčují většinou pouze nové tituly ze současnosti.
Součástí knihovny je oddíl pro učitele – především pedagogická a pedagogickopsychologická literatura.
Knihovnu spravuje Mgr. E. Waldhansová.
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PROJEKTY
a) celoškolní
Adventní sobota ve škole - výroba a prodejní výstava adventních a vánočních
dekorací – 30. 11. 2019.
Projekt Adventní sobota se pravidelně střídá s Velikonočním jarmarkem tak, že
v jednom šk. roce je Adventní sobota (2017/18, 2019/20) a v dalším šk. roce je
Velikonoční jarmark (2018/19, 2020/21).
I. stupeň
Rozhodnutím MŠMT byly od 11. 3. 2020 všechny školy uzavřeny, z tohoto
důvodu nemohly být uskutečněny celostupňové projekty plánované na jaro 2020
(Ochrana člověka za mimořádných událostí a Hravě žij zdravě).
II. stupeň
Ochrana člověka za mimořádných událostí - celodenní (šestihodinový) projekt pro
celý II. stupeň najednou, 25. 10. 2019.
b) ročníkové projekty (jednodenní)






2. ročník: Svět pohádek
5. ročník: Putujeme po Evropě
6. ročník: Poznáváme se navzájem
7. ročník: Lyžařský výcvik
8. ročník: Vyber si své povolání

Ostatní ročníky svůj projekt vzhledem k uzavření škol 11. 3. 2020 (Covid-19)
nestihly uskutečnit.
c) školní družina
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – CELÝ ROK JE PRIMA
Projekt přinesl žákům možnost vnímat, prožít, odzkoušet si a poznat přírodu všemi
smysly. Cílem bylo poskytnout žákům možnost a příležitost hravě objevovat
přírodu a tradice ve všech ročních obdobích. Žáci si uvědomovali proměny přírody
v měřítku jednoho roku a snažili se je zachytit.
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KOUZELNÁ SLOVÍČKA - ANEB UČÍME SE CHOVAT A JEDNAT
V tomto týdenním projektu se žáci pomocí her, besed a kvízů snažili podporovat
mezilidské vztahy kamarádství, úcta k dospělým i spolužákům… Dále se také
zaměřili na to, jak si umět poradit v každé situaci.
Vzhledem k uzavření škol 11. 3. 2020 (Covid-19) nebyly projekty dokončeny.
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 2019/20 uskutečnily tyto akce:







„U školy snad straší?!“ – akce pro předškoláky a žáky 1. a 2. tříd, 25. 10. 2019
Den otevřených dveří v 1. třídách, 18. 11. 2019
Adventní sobota, 30. 11. 2019
Zimní dílnička, 22. 1. 2020
Zápis do 1. tříd, 1. – 30. 4. 2020
Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 17. 6. 2020

Vzhledem k uzavření škol 11. 3. 2020 (Covid-19) nebyly uskutečněny tyto
naplánované akce:





Den otevřených dveří na I. stupni
Návštěva žáků 5. tříd v MŠ
Návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách
„Seznámení se školou“ – akce pro budoucí prvňáčky
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Školu opustilo celkem
Z toho:
z devátých tříd
z osmých tříd
ze sedmých tříd
z šestých tříd
z pátých tříd

64 žáků
44 žáků
0 žáků
1 žák
1 žák
18 žáků

Rozmístění vycházejících žáků:
Střední školy s maturitou
Střední odborná učiliště bez maturity
Nepodal žádnou přihlášku
Osmileté gymnázium

26 žáků
19 žáků
1 žák
18 žáků

(vloni 57)
(vloni 42)
(vloni 2)
(vloni 2)
(vloni 0)
(vloni 11)

Na škole pracoval výchovný poradce Mgr. Ladislav Hejný, 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
 Přehlídku škol v Kolíně
 Prezentaci SŠ a zaměstnavatelů – Aldis Hradec Králové
 Výstavu škol Schola Bohemia v Ideonu Pardubice
Kariérové poradenství
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
 ELMET Přelouč
 Hotelová škola Bohemia Chrudim
 Úřad práce Přelouč – informační a poradenské středisko – program k volbě
povolání
 Burza středních škol – pořádala naše škola
Pod hlavičkou kariérového poradenství – zvýšení zájmu žáků o technické
dovednosti – navázala naše škola spolupráci se společností „Energie jinak“. Tuto
společnost materiálně a finančně podporují Elektrárna Chvaletice a firma SUMO
Přelouč. Jejím cílem je provozování Vědecko-technického kroužku pro děti, který
je velmi dobře vybaven elektrotechnikou a technikou vůbec. Do prostor tohoto
kroužku docházel výchovný poradce, po předchozí domluvě a naplánování,
postupně se skupinkami žáků 8. a 9. ročníků, kteří zde pod vedením
kvalifikovaného lektora pronikali do tajů elektrotechniky, programovacích
stavebnic a dalších ryze technických činností. Cílem celého projektu bylo podnítit
zájem žáků o technické obory v dalším studiu. Spolupráce byla výborná, v projektu
budeme pokračovat i v dalším šk. roce.
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Pod vedením výchovného poradce se zájemci z 8. a 9. tříd účastnili akcí
„Technohrátky“, zaměřených na posílení zájmu žáků o technické obory na SŠ a
SOU a „Zdravohrátky“, zaměřených na posílení zájmu žáků o zdravotnické obory.
Ve šk. roce 2019/20 navštívili:
 SOŠ Třemošnice – 15 žáků
 SPŠ stavební Rybitví Pardubice – 10 žáků
 Střední zdravotnickou školu Pardubice – 8 žáků
8. 1. 2020 uspořádal výchovný poradce v aule naší školy „Burzu středních škol“,
na kterou byli pozváni zástupci SŠ a SOU nejen Pardubického kraje, o které žáci
jevili největší zájem. Akce se vydařila, účast žáků a především rodičů byla velká.
Z tohoto důvodu ji zavádíme pravidelně každý rok.
Pokud do školy přišli zástupci středních škol mimo tuto burzu, 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 (9 účastníků). Učební materiály a odborné vedení
poskytuje Junior Achievement, o. p. s., Praha.
Žáci s podpůrnými opatřeními
VP dále koordinuje činnost asistentů žáků s podpůrnými opatřeními a spolupracuje
s PPP Pardubice, eventuálně dalšími odbornými pracovišti. Během roku bylo
evidováno celkem 44 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 pracovalo mimo
výuku celkem pět asistentek v rámci pedagogické intervence nebo předmětu
speciálně pedagogické péče.
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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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE A AKCE
Účast v Olympiádě dětí a mládeže okresu Pardubice a v dalších soutěžích.
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 okrskovém kole florbalu CH II. st.
sport

kolo

dívky/chlapci

umístění

šplh

Vánoční přebor
Řečany n. L.

smíšené družstvo

3.

florbal

okrsek

CH (8. a 9. r.)

2.

florbal

okres

CH (8. a 9. r.)

bez umístění

basketbal

okrsek

CH (II. st.)

2.

basketbal

okres

CH (II. st.)

bez umístění

DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE
Lyžařský výcvik – 7. ročník, doplněno žáky 9. ročníku 18. – 25. 1. 2020
Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd v rozsahu 20 vyučovacích hodin za šk. rok:
2.B, 3.B, 3.C – proběhl v plném rozsahu
2.A, 2.C, 3.A – proběhl pouze v rozsahu 4 vyučovacích hodin vzhledem k situaci
s COVID-19
UKÁZKOVÉ SPORTOVNÍ HODINY
Baseball – Waynes Pardubice, 1. a 4. třídy
Projekt Můj první gól – 1. ročník
Vzhledem k tomu, že většina sportovních soutěží a akcí probíhá na jaře šk. roku
(březen – červen), byla tato oblast velmi poznamenána Nařízením vlády –
vyhlášením mimořádné situace a uzavřením škol od 11. 3. 2020.
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PROJEKTY EU
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony I
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
byl 1. 9. 2017, jeho ukončení 31. 8. 2019.
V říjnu 2019 byla odeslána Závěrečná zpráva o realizaci tohoto projektu, která byla
poté schválena, a tím byl tento projekt uzavřen.
Z tohoto projektu byla hrazena práce školní psycholožky ve šk. roce 2018/19.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony II
V rámci tohoto evropského projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání nám byl v srpnu 2018 schválen projekt „Personální podpora pro ZŠ
Přelouč, Smetanova 1509“ s finanční dotací 1 766 906 Kč. Datum zahájení
realizace projektu byl 1. 9. 2019, jeho ukončení 31. 8. 2021. Cílem tohoto projektu
je personální posílení školy o školního psychologa, školní asistentky a kariérového
poradce. Dále potom vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů ve školní
družině, včetně tvorby projektových dnů ve ŠD a doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem.
1. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, poskytuje konzultace
pro žáky, pedagogy a rodiče, spolupracuje s třídními učiteli.
2. Školní kariérový poradce poskytuje podporu žákům při hledání budoucího
zaměření vzdělávání a profesní orientace.
3. Školní asistentky pracovaly ve škole dvě. Jejich pracovní náplní je poskytovat
základní podporu žákovi při přípravě na vyučování, pomáhat pedagogovi při
administrativní a organizační činnosti ve škole při vyučování i mimo vyučování.
4. V aktivitě Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem byli zapojeni
čtyři pedagogové, každý v rámci jednoho pololetí realizoval pro vybrané žáky 16
vyučovacích hodin.
5. Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD – v průběhu školního roku byla dvakrát
realizována aktivita Projektová výuka na téma „Rok v přírodě“.
6. V rámci aktivity Nové metody ve vzdělávání v ŠD byly v průběhu roku splněny
tyto oblasti: cizí jazyky, ICT, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a
osobnostně sociální rozvoj.
7. V rámci aktivity Projektový den v ŠD proběhlo jedno setkání na téma Vznik
elektřiny, kdy odborník z praxe připravil pro žáky v ŠD projektové odpoledne na
toto téma.
29

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 3. a 5. ročnících je
součástí týdenního pobytu v přírodě – ve šk. roce 2019/20 se ale projekt ani školy
v přírodě neuskutečnily.
Na dopravní výchovu byly mimo jiné zaměřeny také besedy s městskou
policií v 1. – 5. ročníku. 4. ročník ale již nestihl absolvovat praktický jednodenní
kurz na dětském dopravním hřišti, zakončený zkouškou v jízdě na kole dle
silničních pravidel a teoretickým testem. Tento kurz se budeme snažit po domluvě
s městskou policií přesunout na podzim 2020.
Vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 neproběhl ani naplánovaný
IX. ročník cyklistického závodu „Koláček“ ve spolupráci s Městskou policií
Přelouč.
K výuce jsou často používány osvědčené programy (výukový software)
„Škola a školička dopravní výchovy – Barevné kamínky“ a „Dopravní výchova“ –
CD dodané BESIPem. Dále využíváme internetové stránky s dopravní tematikou.
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 na 2. 9.
2019.
Na II. stupni je výuka nejvíce zařazena do vyučovacího předmětu Výchova
ke zdraví. Dále do projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí na
II. stupni, který zahrnoval témata:
6. a 7. ročník – poskytování první pomoci
8. ročník – beseda se záchranáři
9. ročník – bezpečnost silničního provozu - beseda s majitelem autoškoly
Na lyžařském výcviku žáci absolvovali besedu s horskou službou.
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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,
ponejvíce v předmětech prvouka, přírodověda, přírodopis, občanská výchova,
výchova ke zdraví, člověk a svět práce, fyzika, chemie, zeměpis, tělesná
výchova. V přírodopisu v 9. ročníku je celý blok učiva věnován ochraně
přírody a životnímu prostředí. Žákům vštěpujeme, že je nutné hospodařit
s dostupnými zdroji a tyto zdroje obnovovat a chránit.
2. Propagace kladných vztahů k přírodě a životnímu prostředí (projekty, výukové
programy, výstavy, nástěnky …):
Smysly zvířat – program záchranné stanice Žleby, 1. – 3. ročník
O čtyřhlavém drakovi – divadelní představení na ekologické téma o třídění
odpadu, 1. – 3. ročník
Ochrana zvířat – preventivní program Městské policie Přelouč, 1. ročník
Noc netopýrů – přednáška s noční výpravou a pozorováním netopýrů, 5.C
Ekocentrum Paleta – program pro 5. ročník
Máme rádi zvířata – jednodenní projekt, 1. ročník
Lyžařský výcvik (osmidenní pobyt na horách), 7. ročník a zájemci z vyšších
ročníků – přednáška Horské služby
Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, 9. ročník (pět vyučovacích
hodin strávili žáci v přírodě s tématy: Turistika a pobyt v přírodě, Orientace
v přírodě, Táboření a ochrana přírody)
Kolumbie – přírodovědně-zeměpisný výukový program pro II. stupeň
3. Exkurze, výlety a další aktivity:
Den za obnovu lesa – celorepubliková akce, účast jednoho autobusu
dobrovolníků ze 4. – 6. tříd, doplněného o rodiče, 19. 10. 2019, Slatiňany –
chata Švýcárna
Úpravna pitné vody v Mokošíně, Čistička odpadních vod v Přelouči, Elektrárna
Chvaletice, ZOO, Botanická zahrada Praha, záchranné stanice, ekofarmy.
Přírodovědná soutěž se letos vzhledem k uzavření škol nekonala.
4. Jednorázové pravidelné akce (Den Země, Den vody, Den bez aut …)
upozornění v aktuální čas ve vhodných předmětech – Př, Ch, Ov
5. Dlouhodobé akce:
třídění odpadů – na všech chodbách umístěny odpadní koše na plast
třídění papíru – v kmenových třídách umístěny krabice na papír
sběr starého papíru – třídenní sběrová akce na podzim 2019
sběr pomerančové a citronové kůry – probíhal od listopadu do května
sběr umělohmotných víček – probíhal po celý školní rok
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zdravý životní styl – zapojení do projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko
do škol“
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
6. Předměty pracovní činnosti a člověk a svět práce – dle počasí práce na školním
pozemku, při které se separuje odpad do BIO popelnice.
7. 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.
8. Spolupráce s dalšími organizacemi:
Ekocentrum Paleta Pardubice
Východočeské muzeum
Záchranné stanice (Žleby a Pasíčka)
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Městská policie Přelouč
Dům dětí a mládeže Delta Pardubice (přírodovědná soutěž)
DDM Přelouč – příprava projektového dne v přírodě pro 9. ročník
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prevenci sociálně patologických jevů má na škole v kompetenci školní metodik
prevence, kterým je Mgr. Blanka Prokopová, na I. stupni v částečném zastoupení
Mgr. Martinou Mrkvičkovou. Na každý školní rok vypracovává „Preventivní
program“, jehož součástí je také Školní program proti šikanování, Opatření školy
v rámci rizikového chování žáků a Desatero - doporučení při ozbrojeném útoku.
Zodpovídá za informovanost všech pedagogických pracovníků školy o dané
problematice. Spolu s ředitelkou školy, výchovným poradcem, školní
psycholožkou, 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.
Na škole pracuje Školské poradenské pracoviště, jehož součástí je výchovný
poradce, školní metodička prevence a školní psycholožka.
Škola v rámci prevence úzce spolupracuje s OSPOD Přelouč, PPP Pardubice, SVP
Pyramida Rybitví, MěPo Přelouč.
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 (projektové dny, pobyty v přírodě, soutěže, výlety, exkurze,
odpolední akce pro rodiče s dětmi či jiné) v prostorách školy i mimo ni,
- účast našich žáků na akcích pořádaných jinými organizacemi (např. Jakub
klub - Charita Přelouč). 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, přírodověda, tělesná výchova, český jazyk, na
II. stupni přírodopis, chemie, výchova ke zdraví a některých volitelných
předmětů.
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3. Na třídních schůzkách jsou na tuto problematiku upozorňováni rodiče:
- v rozhlasových relacích – ředitelka školy
- 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“,
z nichž některé jsou zaměřeny na prevenci soc. – patolog. jevů:
3. ročník: Šikana
4. ročník: Internetová komunikace
6. ročník: Právo a morálka
7. ročník: Přestupky
8. ročník: Trestné činy
6. Vedení školy, výchovný poradce, školní psycholožka 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 i
učitele:
 Spolupráce s Centrem primární prevence Semiramis – v 6. a 7. třídách
pokračovaly dlouhodobé programy primární prevence zajišťované touto
organizací. Program probíhá opakovaně ve dvou tříhodinových blocích za rok
v každé třídě. Vzhledem k uzavření škol se uskutečnily pouze bloky plánované
na 1. pololetí:
6. ročníky – „Vyplouváme“
7. ročníky – „Táhneme za jeden provaz“
 Spolupráce s organizací ACET ČR, z. s., která nám zajišťuje preventivní
programy pro žáky 8. a 9. ročníků. V každém ročníku jsou to vždy dva bloky
přednášek:
8. ročník – „Kult krásného těla“, „Přátelství a láska“
9. ročník – „Netolismus“, „Jak se nenechat podvést“
 Bez masky – výchovný koncert zaměřený na šikanu mezi dospívajícími, II. st.
 Hrou proti AIDS – interaktivní program pro 9. ročník na SZŠ Pardubice
 Poruchy pohlavní identity – beseda 9. tříd s transsexuálním jedincem
 Adventní sobota – smysluplné využití volného času
 účast žáků na charitativních akcích
 pořady městské knihovny
 zeměpisné a naučné pořady
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výchovné koncerty
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

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 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
Preventistka sociálně patologických jevů, školní psycholožka a výchovný poradce
se v příslušné problematice trvale vzdělávají, svoje poznatky prezentují ostatním
kolegům a spolupracují s nimi také individuálně.
Jedenkrát ročně se uskutečňuje setkání MěPo Přelouč, PČR, OSPOD, Charita,
metodiků prevence, školní psycholožky, případně dalších zainteresovaných
zájemců ze škol ve městě, kde se řeší problémy v oblasti prevence, které jsou
v současné době nejaktuálnější.
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PORADENSKÉ SLUŽBY - ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA
Od 1. 9. 2016 začala na škole pracovat na poloviční úvazek školní psycholožka. Je
k dispozici žákům, zákonným zástupcům i pedagogům a je vázána mlčenlivostí.
Působí ve škole každé pondělí, úterý a lichý pátek, vždy 7.30 - 16.00. Její služby
jsou hodně využívány a její přítomnost je pro školu velkým přínosem.
Školní psycholožka poskytuje individuální konzultace žákům, zákonným
zástupcům a učitelům, zároveň pracuje i s třídními kolektivy. Činnost školní
psycholožky na výuku přímo nenavazuje, ale některá témata, probíraná v rámci
společných hodin se třídami, se vztahují k učivu předmětu Výchova ke zdraví
(VkZ).
Školní psycholožka spolupracuje s OSPOD města Přelouče, s SVP Pyramida,
Charitou Přelouč, Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice atd.
Spolupráce se týká především řešení situace konkrétního dítěte.
Ve školním roce 2019/2020 probíhala individuální spolupráce s 18 žáky (a jejich
rodiči). Z toho bylo 11 žáků I. stupně a 7 žáků II. stupně, 9 chlapců a 9 dívek.
V některých případech se jednalo pouze o krátkodobou spolupráci (1 – 3
konzultace), v jiných o dlouhodobější (týdny, měsíce).
V době karantény z důvodu onemocnění COVID-19 probíhaly rovněž telefonické
konzultace s rodiči.
Práce se třídními kolektivy:
1. třídy: program pro stmelení třídních kolektivů,
2. třídy: podpora vztahů ve třídě,
4. – 5. třídy: aktivity zaměřené na stmelování kolektivu a upevňování vztahů mezi
žáky,
6. třídy: projektové dny – celodenní akce určená ke stmelení nových třídních
kolektivů,
6. – 8. třídy: sociometrická šetření na zjištění kvality kolektivu a monitorování
vztahů ve třídě a tematicky zaměřené hodiny v rámci předmětu VkZ (prevence
šikany, vztahy mezi spolužáky),
9. třídy: podpora profesní orientace.
V průběhu roku proběhlo také několik společných hodin a setkání se třídami
v případech, kdy bylo nutné řešit různé aktuální situace a problémy.
Mimo výuku se ŠP účastnila s některými třídami „nocování ve škole“ a školních
výletů.
Školní psycholožka se také v době uzavření škol podílela na hlídání dětské
skupiny, která byla na naší škole otevřena pro děti „potřebných zaměstnanců“
1. 4. – 22. 5. 2020.
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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, Adventní sobota, 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 na lyžařský výcvik.
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.
Doprava žáků na soutěže a olympiády (vlak, autobus, MHD).
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 měla škola na tři
školní roky přiděleného supervizora, kterým byl ředitel PPP Pardubice PaedDr. Bc.
Jiří Knoll (projekt skončil v minulém šk. roce). Během těchto let vždy jednou za
měsíc navštívil školu a byl 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.
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
Městské muzeum Přelouč
Speciální pedagogické centrum Svítání
Ekocentrum Paleta Pardubice
Nízkoprahové zařízení Jakub klub, Charita 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
 Vývěsními skříňkami před budovami školy (ul. Smetanova, Kladenská)
 Školní družina má vlastní vývěsku
 Písemnými informacemi pro rodiče
 Komunikace s rodiči přes aplikaci Bakaláři
 Informacemi v městském rozhlasu
 Akcemi zmíněnými na jiných místech, propagujícími 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 města Přelouče
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
Inspekční elektronické zjišťování (INEZ)
Ve školním roce 2019/20 byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých byla
provedena inspekční činnost tematicky zaměřená na hodnocení podpory
poskytované žákům základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Cílem
realizace tohoto šetření bylo identifikovat, popsat a zhodnotit formy a metody,
které školy využívají k rozvoji pozitivního vztahu k umění a kultuře u žáků.
Formuláře k vyplnění byly pro vyučující připraveny v systému Inspis DATA.
Inspekční činnost formou řízeného rozhovoru
ČŠI provedla inspekční činnost řízeným rozhovorem s ředitelkou školy 3. 4. 2020.
Telefonické zjišťování se týkalo průběhu distanční výuky na naší škole.
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
I. stupeň
Příjmení a jméno

Titul

Aprobace

Pracovní
zařazení

Bechynská Lenka

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Bělská Lenka

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Capaliniová Jitka

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Dostálová Dana

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Jánská Zuzana
Jeníčková Veronika
od 1. 1. 2020

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Mgr.

MU Brno, I. st.

učitelka

Kalousková Iva

Mgr.

PF HK, I. st.

ZŘŠ

Kelnerová Veronika
Knížková Veronika
do 31. 12. 2019

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Kratochvílová Blanka

Mgr.

PF MU Brno, I. st.
SOŠ Pedagogická Čáslav
studentka 4. r. PF HK, I. st.

učitelka

Mňuková Dominika

učitelka

Mňuková Věra

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Mrkvičková Martina

Mgr.

učitelka

Pavlíková Michaela

Mgr.

PF Brno, I. st.
Technická univerzita Liberec,
I. st.

Soldánová Pavlína

Mgr.

PF MU Brno, I. st.

učitelka

Školníková Alena

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

Tužilová Vlasta

Mgr.

PF HK, I. st.

učitelka

učitelka

Asistenti pedagoga
Příjmení a jméno
Večerková Markéta

Dosažený stupeň vzdělání

Titul
Bc.

PF Západočeská univerzita
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Pracovní
zařazení
asistent
pedagoga

II. stupeň
Příjmení a jméno

Titul

Aprobace

Pracovní
zařazení

Bezdíčková Petra

Mgr.

Dejdarová Iveta

Ing.

U Pardubice
PF HK
FIM HK
U J. E. Purkyně Ústí n. L.

Dolanová Svatava

Mgr.

PF HK, D - Rj - Nj

učitelka

Fišerová Helena

Mgr.

učitelka

Fritscherová Olga

Ing.

TU Liberec, M - Aj
VŠCHT Pardubice
PF ČB, Nj

Hejný Ladislav

Mgr.

PF HK, M - F

uč. + VP

Kurtincová Markéta

Mgr.

PF HK, Aj - ZSV

učitelka

PF HK, Rj - pedagogika

učitelka

Lacinová Jitka

učitelka
ZŘŠ

učitelka

Lelková Jitka

Mgr.

PF HK, Čj - Nj

učitelka

Malý Jan

Mgr.

Ostravská univerzita, Z - OV

učitel

Neumannová Senta

Mgr.

PF HK, Čj - D

učitelka

Pacáková Magda

Mgr.

PF HK, M - F

ŘŠ

Prokopová Blanka

Mgr.

PF HK, M - Ch

učitelka

Půlpán Miloš

PF HK, M - IVT

učitel

Semerádová Soňa

Mgr.
Mgr.
Ph.D.

PF ČB, M - Tv

učitelka

Švábová Marcela

Mgr.

učitelka

Waldhansová Eva

Mgr.
Mgr.
Ing.

UP Olomouc, Bi - Tv
U J. E. Purkyně Ústí n. L.
Čj - Hv

Jadrná Pavla

FF Brno, Psychologie
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učitelka
školní
psycholožka

Školní družina
Příjmení a jméno

Titul

Pracovní
zařazení

Dosažený stupeň vzdělání

Hebká Iva

PF HK

Kryštofová Ilona

SPGŠ Litomyšl

vychovatelka
vedoucí
vychovatelka

Kratochvílová Eva

VŠZ Praha

vychovatelka

PF HK

vychovatelka

PF HK

vychovatelka

PF HK

vychovatelka

VOŠP a SPŠ Litomyšl

vychovatelka

Kurtincová Markéta
Kutílková Adriena
do 30. 9. 2019
Köhlerová Daniela
od 1. 10. 2019

Mgr.

Šimáková Aneta

Dis.

Ekonomický úsek
Příjmení a jméno

Dosažený stupeň vzdělání

Pracovní zařazení

Mrvíková Jana

SEŠ Pce

hlavní účetní

Popovičová Vladislava

SEŠ Pce

mzdová účetní

Technický úsek
Příjmení a jméno

Pracovní zařazení

Hrdá Naděžda, od 1. 4. 2020

uklízečka

Křemenák Milan

školník

Křemenáková Jitka

uklízečka

Stradiotová Libuše, do 31. 3. 2020

uklízečka

Vacková Věra

uklízečka

Vidnerová Alena

uklízečka
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Rok 2019
datum

pořadatel

název akce

účastník

cena

hrazeno

Kalousková
Dejdarová

1 573

Soldánová

zdarma

Fišerová

200

KÚ

Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka

Dolanová

800

KÚ

CCV Pardubice

Horniny

Malý

1 400

KÚ

10. 12.

NIDV Pardubice

Jak se učíme - webinář

Fišerová

zdarma

4. 11.

Bakaláři

Bakalářská konference 2019

Dejdarová

1 800

16. 10.

III. ročník odborné konference

Prokopová

zdarma

9/19 - 12/19

PPP Pardubice
Britské centrum
Pardubice

Kurzy Aj

Jánská

1 900

KÚ

5. 11.

CCV Pce

Zástupce ředitele - osoba mezi ředitelem a učiteli?

Kalousková

1 000

KÚ

8. 11.

ČŠI

Regionální konference pro ředitele ZŠ a SŠ

zdarma

26. - 27. 11.

CCV Pardubice

Porada ředitelů ZŠ

Pacáková
Pacáková
Dejdarová

24. 10.

NIDV HK

Listopadové události roku 1989

450

19. 11.

CKP, Polabiny

Pohybové a sportovní hry a jejich modifikace

Neumanová
Soldádová,
Bělská

5. 9.

Bakaláři

Suplování a třídní kniha

18. 9.
23. 9.

ZŠ Choltice, Maják Pokusy
Doplňkové materiály do hodin angličtiny na ZŠ Životní vzdělávání webinář

27. 9.

NIDV Pardubice

27. 11.
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KÚ

KÚ

zdarma

zdarma

KÚ

Rok 2019
datum

pořadatel

název akce

účastník

cena

Soldánová
Školníková
Bělská

zdarma

hrazeno

25. 11.

ZŠ Choltice, Maják Odpoledne s pomůckami

14. 11.

PPP Pardubice

Výuka předmětu volba povolání v ZŠ

Hejný

800

KÚ

9. 12.

NIDV Pardubice

Organizace přijímacího řízení

Hejný

800

KÚ

20. 1.

IN-SPIRO, Praha

Efektivní metody v ČJ a ped. intervence u žáků se
SPU

Jánská

1 000

KÚ

23. 1.

MAS Želez. region Věcné zpracování investičního záměru v souvislostech Pacáková

3. 3.

CCV Pardubice

23. - 24. 4.

Rok 2020

zdarma

Malý

1 000

KÚ

Zřetel

Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru
Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků webinář

Hejný

1 390

KÚ

13. 5.

DESCARTES

Co nabízí web učiteli NJ - webinář

Fritscherová

800

KÚ

5. 5.

NIDV Pardubice

Financování regionálního školství - webinář

Pacáková

zdarma

20. 5.

Bakaláři Pardubice Bakaláři

Dejdarová

2 900

KÚ

22. - 23. 8.

ABC MUSIC

Bělská

2 500

KÚ

Sfumato (splývavé čtení) aneb čtení pro všechny děti

Celkem Krajský úřad Pardubice

20 313 Kč
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
VÝNOSY

v Kč

Přímé náklady ÚZ 33353

26 858 817,00

Dotace podpora PV ÚZ 33070 (IV. etapa)

32 448 00

Dotace podpora PV ÚZ 33070 (V. etapa)

36 352,39

Dotace Školní psycholog EU

212 130,62

Dotace Personální podpora EU

305 422,80

Dotace zřizovatele na provoz MÚ

3 045 000,00

Celkem dotace

30 490 170,81

Ostatní výnosy:
Výnosy z prodeje služeb (školné ŠD)

179 300,00

Výnosy z pronájmu

1 200,00

Výnosy z prodaného zboží (prodej čipů)

14 200,00

Čerpání fondů

6 900,00

Úroky

4 211,18

Ostatní finanční výnosy

8 314,00

Celkem výnosy

30 704 295,99

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

26 858 817,00

Náklady na dopravu PV ÚZ 33070 (IV. etapa)

32 448,00

Náklady na dopravu PV ÚZ 33070 (V. etapa)

36 352,39

Dotace Školní psycholog EU

212 130,62

Dotace Personální podpora EU

305 422,80

Provozní náklady (včetně mzdových nákladů MÚ)

3 045 000,00

Provozní náklady (hrazené z výnosů)

205 143,97

Čerpán RF

6 900,00

Celkem náklady

30 702 214,78

Hospodářský výsledek za rok 2019 je 2 081,21 Kč.
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v Kč
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