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1. Základní údaje o škole 
 

 

1.1 Škola  

Název školy Základní škola Pardubice-Spořilov 

Adresa školy Kotkova 1287, 530 03 Pardubice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 42938554 

IZO 042938554 

Identifikátor školy 600 096 092 

Vedení školy 
ředitel:                     Mgr. Bc. Karel Žemlička 
zástupce ředitele:  Mgr. Šárka Mrklovská 

Kontakt 

Tel.: 466 652 391, 466 652 387 
fax: 466 652 391 
e-mail: skola@zs-sporilov.eu 
www.zs-sporilov.eu 

 

1.2 Zřizovatel  

Název zřizovatele Statutární město Pardubice 

Adresa zřizovatele Pernštýnské nám. 1, Pardubice 

IČ 00274046 

Primátor 
Odbor školství, kultury a sportu 

Ing. Martin Charvát 
Mgr. Ivana Liedermanová 
Tel.: 466 859 413 

 

1.3 Součásti školy Kapacita IZO 

Základní škola 540 žáků 042 938 554 

Školní družina 130 žáků 117 500 119 

Školní jídelna ZŠ 500 jídel 102 842 779 
   

1.4 Základní údaje o součástech školy (2019/2020) 

Součást školy 
Počet 

tříd/oddělení 
Počet dětí/žáků 

Počet dětí/žáků 
na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

1. stupeň ZŠ 11 273 24,81 22,75 

2. stupeň ZŠ 10 234 23,40 11,14 

Školní družina 5 130 26,00 26,00 

Školní jídelna ZŠ X 311 X X 
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2. Materiálně technické podmínky školy 

 
 Základní charakteristikou školního roku 2019/2020 je to, že od 11. 3. 2020 byla 

přerušena klasická presenční výuka a byla nahrazena výukou distanční. Výuka 

probíhala ve všech třídách on-line formou. Od 13. 5. 2020 bylo umožněno navštěvovat 

dobrovolně školu žákům devátých ročníků. 30 žáků docházelo 2x v týdnu na dvě hodiny 

do školy, kde probíhala výuka matematiky a českého jazyka jako příprava na přijímací 

zkoušky. Dále nastoupilo po rozvolnění krizových opatření do školy přibližně 150 žáků 

1. stupně ZŠ. Výuka probíhala ve skupinách maximálně po 15 žácích a s upraveným 

rozvrhem.  

K činnosti školy slouží hlavní budova, kde je 19 kmenových učeben, tělocvična, 

gymnastický sál a školní jídelna. Pro výuku jsou využívány jako kmenové i dvě odborné 

učebny (učebna fyziky a chemie a učebna hudební výchovy), pouze tři učebny (učebna 

výpočetní techniky, studovna a cvičná kuchyňka) slouží čistě jako odborné. Od ledna 

2019 máme ve škole nově zbudovanou školní dílnu se zázemím. Dílna byla vybudována 

zřizovatelem za podpory dotace EU.  Zároveň byla v tomto projektu zrekonstruována 

učebna výpočetní techniky a učebna chemie a fyziky.  

 Z důvodu, že již dříve byla sborovna přestavěna na tzv. studovnu, která slouží 

k výuce cizích jazyků, máme při stoupajícím počtu žáků školy značné problémy s 

nedostatkem místností. Od doby nového systému financování škol /Phmax/ jsou 

prostory limitujícím faktorem, který  dělení vyučovacích hodin buď neumožní vůbec, 

nebo značně omezuje. Tento fakt je oproti školám s dostatkem prostor a možností 

dělení předmětů dost limitující a nepříjemný. 

Stáří školní budovy je 65 let, proto stále řešíme řadu problémů technického rázu. 

V budoucnu bude třeba provést také výměnu elektrorozvodů. V celé budově byla 

dokončena úprava osvětlení tabulí v učebnách.  

Po celé škole jsou nataženy nové rozvody počítačové sítě, v každé místnosti je 

nyní pevný přístup k internetu. Celý objekt a blízké okolí je také pokryto signálem 

vzduchem. Tato přestavba byla dotována z Evropské unie v rámci programu ITI. V 

dotačním programu je podmínka bezbariérovosti, z toho důvodu byl vybudován i výtah 

a všechna potřebná opatření k bezbariérovosti školy. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme dokončili aktivity projektu EU – Šablony pro 

ZŠ Pardubice-Spořilov 2. Díky tomu využíváme i nadále pracovní pozice „školní 

asistent“. Jeho funkci vykonává Mgr. Jan Těšitel. Veškeré náklady na školního asistenta 

jsou hrazeny z projektu. Do poloviny listopadu 2020 musíme ještě projekt vyúčtovat a 
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poslat závěrečnou zprávu o realizaci. Zároveň již máme vyřízenu žádost o projekt 

EU – Šablony pro ZŠ Pardubice-Spořilov 3. Díky tomu budeme ve dvou následujících 

letech čerpat dotaci ve výši 959. 000,- Kč. 

Zrekonstruované školní hřiště slouží po skončení provozu školy a ve dnech 

školního volna také veřejnosti. Využívají jej občas i okolní MŠ pro činnost svých žáků. 

Začínají se objevovat technické problémy u školních lavic a žákovských židliček 

ve třídách – bude nutné postupně investovat do obnovy nábytku. Všechny učebny, 

kancelářské místnosti, kabinety a sborovna jsou vybaveny žaluziemi.  

V současné době téměř všichni pedagogové i žáci preferují interaktivní formu 

části výuky, proto se snažíme průběžně doplňovat do tříd interaktivní tabule. V období 

letních prázdnin jsme pořídili 4 nové interaktivní tabule. Jednu z rozpočtu školy, druhou 

z projektu Šablony 2, třetí z darů škole a třetí z rozpočtu Spolku rodičů a přátel školy. 

Zde zůstalo nevyčerpaných cca 90. 000,- Kč kvůli nouzovému stavu v období koronaviru 

– žáci byli na domácí výuce. 

Byl dokončen projekt „Zdravá školní jídelna“. Nyní jen následuje namátkové 

sledování Krajskou hygienickou stanicí. 

Ke zlepšení školního prostředí a vybavení školy nám pomáhá provozování 

doplňkové činnosti, která je zaměřena na poskytování nabídky zájmové mimoškolní 

činnosti pro děti v odpoledních hodinách, pronájmy učeben, hřiště a tělocvičny. 

V tomto školním roce navštěvuje školu 519 žáků a není tedy daleko k naplnění 

kapacity školy (540 žáků).  

Dne 22. května 2020 proběhl konkurz na ředitele školy. Konkurzní komisí a 

následně Radou města Pardubic byl znovu jmenován ředitelem školy Mgr. Bc. Karel 

Žemlička. 
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2.1 Údaje o školské radě 

Od 1. 1. 2018 pracuje nová školská rada ve složení uvedeném níže v tabulce. 
 

Datum zřízení 1. 1. 2015 

Počet členů školské rady 6 

Složení 

Zástupci zákonných zástupců žáků 
Mgr. Klára Moravcová 
Jiří Jílek - místopředseda 

Zástupci zřizovatele 
Ing. arch. Jaroslav  Menšík 

Bc. Martina Myslilová, DiS. 

Zástupci pedagogických zaměstnanců 
 Mgr. Dušan Balogh 

 Mgr. Nina Šmídlová - předsedkyně 

 

  

2.2 Údaje o občanském sdružení při škole 

 

Registrace 7. 7. 2015 

Název Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Spořilov 

Na jednání, které je svoláváno 2x ročně, se projednávají otázky chodu školy, dále 

potom finanční pomoc škole s vybavením pomůckami, výukovými programy apod. 

Vítaná je tato pomoc zvláště v současné době, kdy je položka rozpočtu školy na tyto 

výdaje značně omezená a nedostačující. 

Na jednání dne 21. 5. 2015 byly ve smyslu nového občanského zákoníku 

schváleny nové stanovy a zároveň nový název - Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ 

Pardubice-Spořilov. Stanovy byly předány Krajskému soudu a 7. 7. 2015 došlo 

k registraci, a tím i k převedení na jinou právní formu - spolek. 

 

3. Zaměření školy 

Základní škola Pardubice-Spořilov poskytuje základní vzdělání žáků ve věku  

6–18 let. Od školního roku 2007/2008 jsme postupně přecházeli na výuku podle 

vlastního školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na podporu zdravého 

životního stylu a enviromentální výchovu. Naším cílem je zpřístupnění školy dětem, 

změna vztahů uvnitř školy, otevření školy veřejnosti, vytvoření školy smysluplné, 
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zbavené stresu a strachu a celková podpora zdraví a s tím související ekologická 

výchova. 

Snažíme se o zavádění efektivnějších metod do vyučovacího procesu, 

dodržování zásad zdravého učení, o podporu aktivity a tvořivosti dětí, vytváření 

prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoj jejich přirozeného nadání. Naší snahou je 

rozvoj tvůrčího myšlení žáků, úsilí o propojení školy s praktickým životem, smysluplné 

učení bez přetěžování dětí zbytečnými vědomostmi a fakty. To však neznamená 

v žádném případě snižování úrovně znalostí a dovedností.  

Podporujeme výjezdy žáků do zdravého prostředí při ozdravných pobytech 

a zapojení dětí do tělovýchovných aktivit a soutěží. Z důvodu situace ohledně Covid-19 

nebylo možné v tomto školním roce uskutečnit všechny plánované ozdravné pobyty. 

Každá třída vyjela ve školním roce 2019/2020 alespoň jednou do školy v přírodě, či 

lyžařský výcvik.  Většina tříd vyjela i několikrát na školní výlet, či exkurzi. Stejné platí i 

pro školní družinu, která organizuje jednodenní výlety. Dětem nabízíme každoročně 

rozsáhlou mimoškolní zájmovou činnost v jejich volném čase, která je podle nás 

nejúčinnější prevencí proti všem sociálně patologickým jevům. 

Dobrá spolupráce školy a rodičů se projevuje také v tom, že společně pořádáme 

školní ples. Ples se uskutečnil 7.března 2020 restaurace U Kosteleckých v Černé za Bory. 

 

Velkým problémem posledních několik let je početná skupina dětí ze sociálně 

slabého prostředí a Romů. Naše celá společnost a MŠMT vynakládá nemalé prostředky 

na integraci těchto žáků mezi ostatní děti. My však pozorujeme opačný efekt – tyto děti 

se absolutně straní většiny žáků. O přestávkách se schází všechny romské děti spolu a 

čas tráví zásadně oddělené od ostatních dětí. Vyčleňují se vědomě i tím, že nechodí na 

školní akce, nechodí plavat, nejezdí na školy v přírodě. 

Je téměř pravidelné, že rodiče těchto žáků neplatí náklady spojené s vyučováním 

– kultura, příspěvek na SRPŠ, problémem jsou i částky, vybírané na pracovní sešity.  

Často se také setkáváme s narůstající agresivitou těchto dětí vůči ostatním spolužákům. 

Všichni zaměstnanci školy tráví mnoho času s řešením problémů. Problematice se 

věnuje školní psycholožka, spolupracujeme s OSPODem, Policií ČR a dalšími 

organizacemi. I ve školním roce 2019/2020 se pravidelně jednou za měsíc schází institut 

Školní poradenské pracoviště a řeší převážně kázeňské problémy. Velkým přínosem je 

pravidelná účast paní Modráčkové z OSPOD. 
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Učební plán školy ve školním roce 2019/2020 
 

Vzdělávací 

program 

                          
ŠVP Pardubice – Spořilov, verze 8.0.2 

od 31. 8. 2018 
Zkratky 

ŠVP  79-01-

C/01 
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.  

 - - - - - - - - -  Český jazyk a 

literatura 
7+2 7+1 7+1 6+1 6+1 4+1 4 4 3+1 Čj 

Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3 Aj 
Další cizí jazyk 

(německý nebo 

ruský) 

- - - - - - 2 2 2 Nj / Rj 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 4 4 3+1 M 
Prvouka 2 2+1 2       Prv 
Přírodověda    2 1+1 - - - - Přd 

a) Vlastiv

ěda 
- - - 2 

 
1+1 - - - - Vl 

Chemie - - -   - - 1+1 1+1 Ch 
Fyzika - - - - - 1+1 1+1 1+1 2 Fy 
Přírodopis - - - - - 2 2 2 1 Př 
Zeměpis - - - - - 2 2 2 1+1 Z 
Dějepis - - - - - 1+1 2 2 2 D 
Výchova k 

občanství 
- - - - - 1 1 1 1 Vko 

Výchova ke 

zdraví 
- - - - +1 - +1 1 1 Vkz 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hv 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 2 1 1 2 Vv 

Praktické 

činnosti 
 

1 1 1 1 1 1 1 +1 - Pč 
Tělesná výchova 2 2 2+1 2+1 2 2+1 2 2 2 Tv 
Informatika - - - - 1 1 +1 +1 +1 Inf 
Ekologie - - - - - - - - +1 Eko 
Volitelné 

předměty 
- - - - - - +1 0 +1 Pvp 

           
Týdenní dotace 21 21 24 26 26 29 30 31 32  

Vzdělávací 

program 
                          

ŠVP 

Pardubi

ce – 

Spořilov

, verze 

8.0.2 
od 31. 8. 

2018 

Zkratk

y 
Vzděláva

cí 

program 

                          
ŠVP 

Pardubi

ce – 

Spořilov

, verze 

8.0.2 
od 31. 8. 

2018 

Zkratk

y 
Vzděláva

cí 

program 

                          
ŠVP 

Pardubi

ce – 

Spořilov

, verze 

8.0.2 
od 31. 8. 

2018 

Zkratk

y 
Vzděláva

cí 

program 

                          
ŠVP 

Pardubi

ce – 

Spořilov

, verze 

8.0.2 
od 31. 8. 

2018 

ŠVP  79-01-

C/01 
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.  
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4. Přehled pracovníků školy 
 

4.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 
Přehled pracovníků školy 
 

Pracovníci Počet pracovníků 
Přepočtený počet 

pracovníků 

Počet pracovníků ZŠ celkem 53 50,50 

Počet učitelů ZŠ 33 20,50 

Počet vychovatelů ŠD 5 4,26 

Školní psycholožka 1 0,50 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 6 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 5 

Osobní asistentka 3 2,25 

 
 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 

Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem 
Základní 0 4 4 

Vyučen 0 2 2 

Střední odborné 1 4 6 

Úplné střední 0 9 9 

Vyšší odborné 0 3 3 

Vysokoškolské 4 26 30 

Celkem 5 48 53 

 

Pracovní kolektiv je v posledních letech poměrně stabilizovaný. Ve školním roce 

2019/20 ukončili pracovní poměr jen 2 zaměstnanci. Vedoucí školní jídelny ukončila 

pracovní poměr dohodou a jedna paní učitelka ukončila pracovní poměr na konci 

června 2020.  
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4.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

Odborná kvalifikace 
Splňuje 

kvalifikaci 
Nesplňuje 
kvalifikaci 

Celkem % 

Učitel prvního stupně ZŠ 12 0 12 100,0 

Učitel druhého stupně ZŠ 21 0 21 100,0 

Vychovatel 5 0 5 100,0 

Celkem 38 0 38 100,0 

 

 

4.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

 Muži Ženy Celkem 

Počet zaměstnanců ŠJ 0 5 5 

Počet správních zaměstnanců 1 3 4 

Počet administr. zaměstnanců 0 2 2 

Celkem 1 10 11 

 

5. Zápis k povinné školní docházce a umístění vycházejících žáků 

 

K zápisu na školní rok 2020/2021 se dostavilo v dubnu 2020 celkem 68 dětí. 

Celkem 13 dětem z nově zapsaných byla odložena školní docházka o jeden rok. 13 

předškoláků bylo na zápisu i na jiné škole a tam nastoupili. 

Ve školním roce 2020/2021 nastoupí do 1. ročníku do dvou prvních tříd celkem 

45 dětí, což je průměr 22,5 žáka na jednu třídu.  

Z důvodu přerušení prezenční výuky od 12.3.2020 jsme letos nemohli 

zorganizovat  „Spořilovskou školičku“.  

Rodičům byl nabídnut kroužek juda, o který je poměrně značný zájem.  

Školní docházku ukončilo ve školním roce 2019/20 celkem 36 žáků 9. ročníku a 9 žáků 

ze 7. a 8. ročníku.  
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Přehled o rozmístění vycházejících žáků: 
 

b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, bylo z devátých  ročníků 
přijato:  

 

Gymnázia 
Obchodní 
akademie 

Zdravotní 
školy 

Průmyslové 
školy 

Ostatní střední 
školy 

Celkem 

10 1 1 15 0 27 

  
c) na soukromé školy bylo přijato: 
 

Gymnázia 
Obchodní 
akademie 

Zdravotní 
školy 

Průmyslové 
Školy 

Ostatní 
střední školy 

Střední odbor. 
učiliště 

Celkem 

0 0 0 0 8 0 8 

  
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou bylo 

přijato: 
 

Z devátých ročníků Z nižších ročníků 

9 9 

 
e) na víceletá gymnázia přijato: 
 

 Z pátého ročníku Z toho dívky 

Gymnázia zřizovaná krajem 2 1 

 

6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

I. pololetí: 

Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. 53 51 1 1 

2. 43 43 0 0 

3. 55 51 4 0 

4. 80 64 15 1 

5. 46 23 21 2 

6. 64 22 40 2 

7. 79 16 50 13 

8. 54 17 30 7 

9. 36 17 16 3 

Celkem 510 304 177 29 
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II. pololetí: 

Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. 52 51 0 1 

2. 43 43 0 0 

3. 54 51 3 0 

4. 79 68 10 1 

5. 45 30 15 0 

6. 64 26 38 0 

7. 80 26 49 5 

8. 54 27 21 6 

9. 36 16 20 0 

Celkem 507 338 156 13 

Opravné zkoušky neskládal nikdo ze žáků, pouze u 10 žáků se konalo v přípravném 

týdnu přezkoušení z důvodu velké absence a tudíž nedostatku podkladů pro klasifikaci.  

 

 

6.2 Přehled o chování žáků ve školním roce 2019/2020 

 

Kázeňská opatření ve školním roce 2019/2020 celkem 

Pololetí 3. stupeň 2. stupeň Důtky ŘŠ Důtky TU 
Napomenutí 

TU 
Pochvaly ŘŠ 

Pochvaly 
TU 

I. 2 5 6 29 53 0 27 

II. 0 0 0 0 0 0 0 
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7. Integrace žáků se zdravotním postižením a podpůrná opatření 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo na škole celkem 73 žáků se specifickými 

vývojovými poruchami učení, či mimořádným nadáním. Pokračovalo se v systému péče 

podle vyhlášky 27/2016 Sb. Po vyšetření PPP, či SPC jsou navržena podpůrná opatření 

a podle těch je žákům věnována péče.  

17 žákům je poskytována péče formou pedagogické intervence. Tito žáci jsou 

rozděleni do 6 skupin a jedenkrát týdně se jim věnují paní učitelky. 

Třem žákům školy bylo PPP navrženo podpůrné opatření formou individuální asistence.  

 Ve školním roce 2019/2020 i nadále působila na škole díky dotaci MmP školní 

psycholožka Mgr. Nikola Dymáčková (za mateřskou dovolenou Mgr. Zuzany Virtové). 

Pracovala na poloviční úvazek a její činnost byla rozhodně přínosem pro žáky, rodiče i 

pracovníky školy.  

Oblast výchovného a kariérového poradenství zajišťovala na škole učitelka 

II. stupně Hana Navrátilová. Ta úzce spolupracovala s třídními učiteli, školním 

metodikem prevence, školní psycholožkou, s kurátorkami z oddělení sociálně - právní 

ochrany dětí OSV Magistrátu města Pardubic, pedagogicko-psychologickou poradnou, 

úřadem práce a s dalšími institucemi. 

Funkci metodika prevence zastával nadále učitel II. stupně Mgr. Dušan Balogh, 

který má dokončené specializační studium a předepsanou kvalifikaci. Řešil důsledně ve 

spolupráci s výchovnou poradkyní, vedením školy a třídními učiteli veškeré přestupky 

žáků. Snažil se přitom o úzkou spolupráci s rodiči v oblasti protidrogové prevence 

a prevence asociálních jevů.  

V situacích, jež to vyžadovaly, jsme do školy zvali rodiče problémových žáků. 

Jednání výchovných komisí se účastnili rodiče, třídní učitelky, výchovná poradkyně, 

ředitel školy a zástupce oddělení péče o děti z odboru sociálních věcí magistrátu. 

 Ve škole pracují na částečné úvazky 3 asistentky pedagoga. Na celý úvazek 

pracuje jako školní asistent Mgr. Jan Těšitel – dotace EU – Šablony pro ZŠ Pardubice-

Spořilov. 
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8. Údaje o prevenci rizikového chování žáků: 

 

S minimálním preventivním programem na školní rok 2019/2020 byli seznámeni 

všichni pedagogičtí pracovníci školy na počátku školního roku. Byli seznámeni 

s postupem vyšetřování v případě nálezu podezřelé látky a v  případě výskytu šikany 

v souladu s metodickými pokyny MŠMT ČR a „Strategií prevence sociálně nežádoucích 

jevů“. Byli seznámeni i s nově vytvořenou směrnicí ředitele školy o pohybu cizích osob 

v prostředí školy. 

Žákům byly podávány informace o sociálně nežádoucích jevech úměrně jejich 

věku. Byly využívány různé aktivity v oblasti prevence. Zejména starší žáci se zúčastnili 

celé řady programů a přednášek. V učebních plánech některých předmětů byla 

zařazena tematika protidrogové prevence, zdravého životního stylu, předcházení 

sociálně patologickým jevům a projevům xenofobního a rasistického chování. 

Žáci byli seznamováni s možností, kam se mohou obrátit případně o pomoc. 

V naší škole mají i možnost vhodit anonymně své dotazy a vzkazy do schránky důvěry, 

která je instalována na frekventovaném místě v  přízemí školy. Na 2. patře byla 

umístěna informativní nástěnka týkající se prevence sociálně nežádoucích jevů. 

Rodičům byly rovněž poskytovány informace prostřednictvím letáků, informačních 

brožur a různých dalších materiálů. Jejich zájem však nebyl příliš velký. Škola odebírá 

odborné časopisy Prevence, Závislost a bulletin Národní protidrogové centrály. 

 

Spolupráce se subjekty v oblasti prevence: 

▪ Městská policie a Policie ČR – přednášky, besedy, individuální konzultace 

▪ Krajská metodička prevence – konzultace 

▪ Ekocentrum PALETA – výchovné programy v oblasti prevence 

▪ Pedagogicko-psychologická poradna – konzultace 

▪ Magistrát města Pardubic ( OSPOD ) – trvalá spolupráce, konzultace  

▪ SPC Svítání  

V průběhu školního roku sledovali poradenští pracovníci podmínky a situaci ve 

škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a v případě potřeby prováděli 

průběžná opatření. Řešili především případy záškoláctví, vandalismu, nevhodného 

chování v průběhu vyučování a několik případů násilného chování a náznaků šikany. 
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Pedagogové se během školního roku zúčastnili řady odborných školení týkajících se 

prevence rizikového chování žáků. Proběhla řada akcí souvisejících s prevencí. 

 
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 

9.1 Údaje o akcích školy a prezentaci na veřejnosti: 

 

Přehled školních akcí: 

Naše škola se zaměřuje na ekologickou výchovu. Žáci školy se zapojili do 

pravidelného sběru starého papíru, sběru použitých monočlánků a PET lahví. Během 

celého školního roku byli žáci z I. stupně zapojeni do celostátního projektu 

„Recyklohraní“, který byl zaměřen na sběr elektroodpadu. Z odboru životního 

prostředí pardubického magistrátu jsme opět získali dotaci na školní ekologický projekt 

ve výši 13 000,- Kč. Naši žáci se zapojili stejně jako v předcházejících letech do sběru 

kaštanů pro lesní oboru v Žehušicích a do sběru léčivých bylin, pomerančové a 

citronové kůry. Žáci I. i II. stupně se zúčastnili celé řady besed v pardubickém ekocentru 

PALETA. 

Z dotace Služeb města Pardubic máme u školy kontejner na plasty, sklo, papír a 

zelený odpad.  

V rámci vyučování se uskutečnila také celá řada ročníkových a předmětových 

projektů – Zubní hygiena, Čas proměn, stavebnice Geomag. 

Velký úspěch měly také sobotní akce „Vánoční dílny“ v sobotu 30.11.2019. 

Spousta dětí a rodičů využila možnost pracovat v dílnách a připomenout si tak staré 

i novodobé vánoční zvyky. 

Bohužel byly díky nouzovému stavu zrušeny všechny plánované akce od 

12.března 2020.  

Žáci se v průběhu školního roku zúčastnili mnoha akcí, např. zajímavých besed 

s Městskou policií (k dopravní výchově, sociálně patologickým jevům, lidským právům, 

xenofobii), přírodovědné besedy „Les a houby“. 

Ve druhém týdnu září 2019 byl uspořádán pro všechny tři 6. třídy adaptační kurz 

v zařízení RS Slunečná na Sázavě 

Děti 3. - 5. tříd se na jaře zúčastnily několika vlastivědných přednášek, 

uspořádaných ve spolupráci s DDM Štolbova. V rámci výtvarné výchovy a pracovních 
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činností absolvovaly děti z I. stupně několik pracovních dílen zaměřených na keramiku 

a vyzkoušely si práci se stavebnicemi GEOMAG.  

Ve všech esteticko-výchovných předmětech se vyučující zaměřují na rozšiřování 

kulturního rozhledu dětí. Navštívili se žáky v rámci výuky řadu kulturních pořadů 

(nejčastěji v KD Dubina) a divadelních představení ve VČD (rovněž v rámci 

pohádkového předplatného). Naše škola se zúčastnila celé řady výtvarných, hudebních 

a literárních soutěží.  

Naši žáci absolvovali řadu exkurzí, které zpestřily a oživily školní výuku a doplnily 

školní vyučování.  

Naši žáci se zúčastnili rovněž několika přednášek a výukových programů 

v Krajské galerii, v Krajském muzeu a v Krajské knihovně v Pardubicích. 

 

Žáci, rodiče i zaměstnanci školy se zapojili během školního roku 2019/2020 již 

tradičně do několika dobročinných akcí. „Květinový den“ (příspěvek na prevenci 

rakoviny) vynesl výtěžek 13. 173,- Kč, sbírka „Život dětem“ (na podporu dětských 

oddělení nemocnic) vynesla výtěžek 2. 570,- Kč. Další akcí byl Bleší trh žáků, kde byl 

výtěžek 34. 245,- Kč rozdělen. Částka 12. 000,- Kč byla poukázána na nadaci Dobrý 

anděl, 7. 245,- Kč na Městský pardubický útulek a 15. 000,- Kč bylo zasláno na 

transparentní účet, zřízený SPŠE Pardubice, na pomoc studentovi 4. ročníku, jehož 

matka onemocněla rakovinou. Dalším počinem byla Tříkrálová sbírka s vybranou 

částkou 13. 180,- Kč. Celkově naši žáci, rodiče i pracovníci školy přispěli potřebným 

celkovou částkou 63. 733,- Kč. 

Snažili jsme se o spolupráci s mateřskými školami v okolí. Školky byly pravidelně 

zvány na některé akce pro naše děti, uspořádali jsme pro ně návštěvu naší školy při 

„Dni otevřených dveří“ 

 

Rozloučením se žáky 9. třídy nemohlo opět z důvodu nouzového stavu proběhnout 

tradičně se všemi žáky školy, ale jen improvizovaně ve škole poslední den školy.  
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Přehled akcí pořádaných naší školou ve školním roce 2019/2020: 

• Foto soutěž – prázdninové sportování 

• 12. 9. - 13. 9. 2019 – Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 

• 27. 9. 2019 – Sportovní den pro MŠ na školním hřišti 

• 4.11.2019 – Školní kolo recitační soutěže 

• Karneval ve školní družině 

• 15. 10. 2019 – Drakiáda 

• 15. 11. 2019 – Celoškolní projekt Sametová revoluce 

• 25. 10. 2018 – Halloween 

• 30. 11. 2019 – Adventní dílny 

• 20. 12. 2019 – Bleší trh 

• 8. 1. 2020 – Tříkrálová sbírka 

 

Výlety turistického kroužku ve školním roce 2019/2020: 

 

• 14. – 16. 9. 2019 – Brandýs nad Orlicí 

• 23. – 25. 11. 2019 – Vítanov 

• 6. – 8. 3. 2020 – Žumberk 

 

Pohádkové předplatné VČD ve školním roce 2019/2020: 

 

• 4. 11. 2019, 13. 1. 2020, ostatní plánované se neuskutečnily 

 

Sběrové dny - starý papír -  ve školním roce 2019/2020: 

 

2. 10. 2019, ostatní plánované se neuskutečnily.  
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Školy v přírodě a lyžařský výcvikový zájezd (LVZ): 

Ve školním roce 2019/2020 vyjely všechny třídy do školy v přírodě nebo na 

lyžařský výcvik. Zúčastnilo se celkem cca. 420 žáků školy. Neúčast byla hlavně z důvodů 

sociální situace rodiny nebo ze zdravotních důvodů.  

 
 

Termín: Třídy: Místo: 

4.9. - 6.9.2019 6. A, B , C Adaptační kurz – Slunečné údolí 

6. 1. – 10. 1.2020 7. A, B, C Lyžařský výcvik – Deštné v Orlických horách 

   

  Ostatní akce plánované na jaro 2020 zrušeny 

 

 

9.2 Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

Školní družina: 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve školní družině 5 oddělení, během 

školního roku bylo do školní družiny zapsáno celkem 130 žáků.  

Školní družina měla k dispozici jednu samostatně vybavenou hernu. Činnost 

družiny byla zaměřena především na rekreační a odpočinkovou činnost dětí. V případě 

vhodného počasí využívala k odpolední činnosti zejména prostory školního hřiště. 

Program zpestřilo dětem také několik akcí během školního roku.  

Akce ŠD mimo pravidelnou činnost: 

• podzimní slavnosti („Drakiády“) 

• vánoční výstavka ve vestibulu školy 

• družinová vánoční besídka 

• výroba dárků pro budoucí prvňáčky  

• sportovní odpoledne pro okolní školky 

• návštěvy ekocentra PALETA (přírodověda, ekologie) a stanice „Apolenka“ 

• odpolední plavání  
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Zájmová činnost: 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo přímo ve škole celkem 22 zájmových 

kroužků pod vedením vedoucích převážně z  řad pedagogických pracovníků školy. 

Funkci vedoucí zájmové činnosti vykonávala vychovatelka ŠD A. Kotková. 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ZŠ PARDUBICE-SPOŘILOV 2019/2020 

OBLAST ESTETICKÁ: 
 
Keramika 1 ved. Ing.Tereza Kratochvílová 600,- Kč 

1. – 4. třídy pondělí 13.30 – 15.00 hod. I. pol. 
 
Keramika 2 ved. Mgr. J. Učená 600,- Kč 
1. – 4. třídy čtvrtek 16.00 – 17.30 hod. I. pol. 
 
Keramika 3 ved. Mgr. M.Pilná 600,- Kč 

1. – 4. třídy čtvrtek 13.30 – 15.00 hod. I. pol. 
  
Kytara 1 ved. T. Boho 400,- Kč 
1. - 9. třídy pondělí 14.00 – 15.00 hod I. Pol. 
 
Kytara 2 ved. T. Boho 400,- Kč 

1. - 9. třídy pondělí 15.00 – 16.00 hod I. pol. 
 
Výtvarný  ved. Mgr. R. Pasovská 450,-Kč 

1. - 4. třídy středa 13.30 – 15.00 hod. I. pol. 
 
 Piano 1 ved. Mgr. V.Hajnová 400,- Kč 

1. - 4. třídy pátek7.00 – 7.45 hod I. pol 
 
Kreativní tvoření 1 ved. I. Simandlová 400,- Kč 

1. - 4. třídy úterý 13.30 – 15.00 hod I. pol 
 
 
Kreativní tvoření 1 ved. I. Simandlová 400,- Kč 

1. - 4. třídy úterý 15.00 – 16.30 hod I. pol 
 
 Taneční přípravka ved. Markéta Papadopulu 400,- Kč 

1. - 2. třídy pondělí 17:00 – 18:00 hod I. pol 
 
Taneční kroužek ved. Markéta Papadopulu 450,- Kč 

1. – 4. třídy pátek 16.30 – 18.00 hod I. pol. 
 
Šachy ved. Mgr. Radek Svítil 450,- Kč 

1. - 5. třídy úterý 15.30 – 16.30 I. Pol. 
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Hudebně dramatický  ved. Mgr. Hana Slavíková 450,- Kč 

4. - 5. třídy pondělí 15.30 – 17.00 I. pol. 
 
 
OBLAST SPORTOVNÍ: 
 
Florbal 1 ved. Filip Krigovský 350,- Kč 

1. - 4. třídy pondělí 15.30 – 16.30 hod. I. pol. 
 
Florbal 2 ved. Jan Lagron 350,- Kč 

1. - 4. třídy pátek 13.30 – 14.30 hod. I. pol. 
 
Florbal 3 ved. Jan Lagron 350,- Kč 

6. - 9. třídy pátek  14.30 – 15.30 hod. I. pol. 
 
Judo 1 ved. M. + M. Šaroch 750,- Kč 

1. - 9. třídy pondělí,čtvrtek 11.30 – 12.30 hod.  I. pol. 
 
Judo 2 ved. M. + M. Šaroch 750,- Kč 
1. - 9. třídy úterý,středa 15.30 – 16.30 hod.  I. pol. 
 
Turistický ved. Mgr. D. Balogh 300,- Kč 
4. – 9. třídy 1x měsíčně třídenní výlet (víkend) I .pol.  
 
Abeceda basketbalu ved. T. Macela 350,- Kč 

6. - 9. třídy středa 16.00 – 17.00 hod. I. pol.  
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9.3 Přehled účasti žáků v soutěžích – školní rok 2019/2020 

 

 

Název soutěže Školní kolo Okresní kolo 
Regionální 

kolo 
Celostátní 

kolo 

Matematická olympiáda 0 0 0 0 

Pythagoriáda 55 6 0 0 

Matematický klokan 290 0 0 0 

Přírodopisná poznávací soutěž 0 0 0 0 

Dějepisná olympiáda 16 1 1 0 

Olympiáda v českém jazyce 15 2 0 0 

Fyzikální olympiáda 2 0 0 0 

Zeměpisná olympiáda 38 2 0 0 

Olympiáda v anglickém jazyce 34 2 0 0 

Biologická olympiáda 0 0 0 0 

Pardubický pramínek 0 8 2 0 

Pardubické střípky 0 5 2 0 

Den vody  50 1 0 0 

Pěvecká soutěž 20 9 0 0 

Soutěž v Anglickém jazyce 30 20 0 0 

Logická olympiáda 0 1 1 0 

Dětská scéna - recitace 0 0 0 0 

Recitační soutěž 58 8 0 0 

Lidice pro 21. století 0 0 0 0 

 

Sportovní soutěže Školní kolo 
Okresní 

kolo 
Regionální 

kolo 
Celostátní 

kolo 

O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic 0 42 0 0 

Veslování (trenažéry) 5. třídy 0 90 0 0 

Orientační běh - Liga škol - 4 kola 0 8 0 0 

Plavání 0 10 0 0 

McDonald Cup 0 0 0 0 

Florbal 0 56 0 0 
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Běh naděje 0 120 0 0 

Velká pardubická Cross Country 
(lidový běh) 

0 0 0 0 

Vinařský půlmaratón (lidový běh) 0 0 0 0 

Olympiáda mládeže okresu Pardubice 0 46 0 0 

Pardubická devítka (lidový běh) 0 0 0 0 

Přespolní běh 0 22 0 0 

Vybíjená 6. ročník 0 0 0 0 

McDonald´s Cup (kopaná) 0 0 0 0 

 

 

 

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Finanční prostředky na DVPP ve školním roce 2019/2020 byly použity zejména 

na účast pedagogických pracovníků školy na různých seminářích a přednáškách, 

pořádaných zejména Národním institutem dalšího vzdělávání a Centrem celoživotního 

vzdělávání Pardubického kraje.  

Jednotlivých vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 23 pedagogických 

zaměstnanců, někteří z nich navštívili i několik akcí během školního roku. 

Značná část prostředků na DVPP šla z projektu Šablony 2 pro ZŠ Pardubice-

Spořilov a byla hlavně věnována inkluzi. 

 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2019/20 provedla ČŠI 22.10.2019 na naší škole inspekční 
činnost reagující na stížnost rodičů ohledně plateb požadovaných školou . 
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12. Informace o výsledcích dalších kontrol 

Dne 25. 11 2019 provedl odbor školství kontrolu hospodaření příspěvkové 

organizace. 

Všeobecní zdravotní pojišťovna provedla 9.10.2019 kontrolu splatností 

pojistného. 

Dne 10. 10. 2019 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení úhradu 

pojistného a jeho včasnost placení. 

 

13. Projekt EU a další projekty 

Přínosným projektem byla výzva MŠMT – Šablony ZŠ Pardubice-Spořilov 2. 

Projekt začal 1. 9. 2018 a ukončen měl být k 31. 8. 2020. Z důvodu nouzového stavu 

bylo přeložené ukončení projektu do 31.listopadu 2020.Z projektu je financován školní 

asistent na celý úvazek, dále tři osmihodinová školení celého sboru, doučování žáků, 

tandemová výuka projektové dny ve škole i mimo školu a další aktivity. Celková dotace 

projektu je 1 580 000,- Kč. 

Stejně jako v minulém školním roce jsme i ve školním roce 2018/2019 čerpali 

dotace z rozvojového programu na podporu školních psychologů ve školách. I díky této 

dotaci a dotacím od zřizovatele na škole působí na poloviční úvazek školní psycholožka. 
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14. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 
 

HLAVNÍ ČINNOST  -  2019 

 

VÝNOSY 

 

Dotace z rozpočtu ÚSC na provoz     3 823 543,00 Kč 

Dotace – psycholog          275 957,00 Kč 

Dotace – ekologie             18 000,00 Kč 

Dotace – hřiště                       90 000,00 Kč 

Dotace ze SR - přímé náklady              28 406 196,00 Kč 

Dotace EU – Šablony 2           838 801,00 Kč 

Tržba ŠJ - stravné       1 966 791,44 Kč 

Poplatek za ŠD          254 000,00 Kč 

Zapojení fondu odměn           35 000,00 Kč  

Zapojení rezervního fondu          158 751,42 Kč   

Transferový podíl          220 989,63 Kč 

Ostatní výnosy                                                                    8 714,87 Kč 

Celkem výnosy                             36 096 744,36 Kč 

  

 

NÁKLADY 

Spotřeba materiálu          847 678,93 Kč  

Spotřeba potravin       1 966 791,44 Kč 

Drobný dlouhodobý majetek         510 949,49 Kč      

Spotřeba energie                      1 120 568,52 Kč 

Opravy a udržování              423 701,25 Kč 

Cestovné                47 765,00 Kč  

Ostatní služby               1 153 537,09 Kč 

Mzdové náklady                               21 695 334,00 Kč 

Zdravotní a sociální poj.                    7 125 607,00 Kč   

Zákonné sociální náklady            559 501,64 Kč 

Jiné pokuty a penále              4 000,00 Kč 

4,2 ‰ zákonné pojištění              85 936,00 Kč 

Ostatní náklady (popl. banky, pojištění)            192 552,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku       362 822,00 Kč   

Celkem náklady                               36 096 744,36 Kč 

 

 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek                          0,00 Kč 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST   -   2019 

 
 

VÝNOSY 

 

Provozování kroužků                       193 704,00 Kč 

Za pronájem tělocvičny                      157 125,00 Kč 

Ostatní výnosy             600,00 Kč 

 

Celkem výnosy                       351 429,00 Kč 

 

 

NÁKLADY 

 

Spotřeba materiálu           11 346,00 Kč 

Spotřeba energie         32 902,50 Kč 

Ostatní služby          14 237,50 Kč 

Mzdové náklady               180 700,00 Kč 

Zdravotní pojištění                     1 620,00 Kč 

Sociální pojištění           4 480,00 Kč 

4,2 ‰ zákonné pojištění               76,00 Kč  

2 % do FKSP               360,00 Kč 

 

Celkem náklady                                         245 722,00 Kč 

 

 

 

 

Zlepšený hospodářský výsledek               105 707,00 Kč 
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Rozpis zůstatků fondů k 31. 12. 2019: 

 

Fond odměn                108 988,00 Kč 

FKSP                  102 142,71 Kč 

Fond rezervní ze ZVH               683 601,17 Kč 

  EU Šablony 2          523 489,00 Kč 

  Dary            160 009,00 Kč. 

  Rezervní fond               103,17 Kč. 

Fond reprodukce majetku     52 490,83 Kč 
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15. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

 

Ve škole pracovala základní odborová organizace ČMOS. Ke dni 15. 5. 2018 

ukončila činnost – odstoupil jeden ze tří členů organizace. 

Ve školním roce naše škola při plnění vzdělávacích úkolů dále spolupracovala 

zejména s následujícími organizacemi: Magistrát města Pardubic – odbor školství, 

kultury a sportu, odbor sociálních věcí, odbor majetku a investic, Městský obvod 

Pardubice I., Krajský úřad Pardubice – odbor školství, Pedagogicko-psychologická 

poradna Pardubice, Úřad práce Pardubice, Policie ČR, Městská policie Pardubice, 

Krajská knihovna Pardubice, DDM Beta Pardubice a KD Dukla v Pardubicích, mateřské 

školy (Kamínek, Koníček, Pospíšilovo nám., Ke Kamenci, L. Matury), škola Svítání, 

střední školy, Východočeské divadlo Pardubice, Ekocentrum Paleta, NIDV Pardubice, 

CCV Pardubického kraje, DDM Štolbova, DDM Delta, Východočeské muzeum v  

Pardubicích, Východočeská  galerie v Pardubicích a další. 

 

 

V Pardubicích, 2. září 2020 

 

Výroční zprávu zpracovali: 

 

 

..………………………     ……………………….. 

Ivana Chvojková           Mgr. Bc.  Karel Žemlička 

ekonomka školy      ředitel školy 

 

Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne: 14. října 2020 

 

Podpis předsedkyně školské rady:  


